mrar
n
oken

500
Ordningsföreskrifter för Stockholm.
marne samt Galérvai-fvet Kungl. Djnrgår- dygnet ä n emellan kl. 5 och kl. 7 f. m.
tinder tiden från och med den 1 Maj till
den tillhöra icke någon viss trakt.
den 1 Oktober samt emellan kl. 7 och kl.
8 f. m. under öfriga delen af året, vid bot
Ordningsföreskrifter för Stockholm. ,f 2-lo kr.
Eld. För den, som i staden eller dess
Allmänna försäljningsplatser. Ofverståthållare-Embetet bestämmer, hvilka torg, ornråde med eld ovarsamt förfarer, eller
hamnar och dylika stallen i staden skola eldfarligt eller exploderande ämne, utan növara till allmänna försäljningsplatser upp- dig omsorg förvarar eller behandlar, vare,
låtna, egande bemälde Embete a t t dels be- der icke straff enligt allmän lag följa bör,
stämma särskilda af namde platser för bot 5-100 kr.
försäljning af vissa slags varor, dels i öf- Födoämnen. Vid bot af 2-20 kr. må
r i g t lemna de föreskrifter, som för vidmakt- ej någon inom staden eller å dess område
hållande af ordning och renlighet å salu- sälja eller till salu för allmänheten hålla
platserna finnas erforderliga.
Den, som skämda eller illa beredda födoämnen.
bryter mot hvad härutinnan stadgas eller Hundar. Från kl. 10 e. m. till kl. 6 f.
icke hörsammar de tillsägelser, honom i af- m. får hund ej löpa ute i staden utan sin
seende å åkdons och varors ordnande å egare eller vårdare; börande t,ik under djuifrågavarande platser genom polisbetjeiiin; rets löptid hållas inom hus. Hundar m%ej
gen på stallet meddelas, böte 2-20 kr. A utsläppas lösa å gata eller annan allmän
gator eller andra allminna platser, an de plats inom staden eller dess omride utan
nu omförmälda, må icke, utan Ofverstit- halsband, hvari egarens namn och bostad
hållare-Embetets tillstånd, fiirsäljning be- böra finzas tydligt och fiillständigt andrifvas från stånd, bod eller dylikt, eller bragte. Anträffas hund å sådana ställen
så a t t den på stallet framgiende rörelsen titan dylikt halsband, varde upptagen och
derigenom hindras eller uppehålles, vid aff'örd af polisbetjeningen till skarprättarebostället och dödad, sedan 2 dagar förflutit
bot af 2-50 kr.
Annonsering. Annonser, affischer eller efter dess upptagande, så framt icke egaandra sådana tillkännagifvanden må ej ren eller vårdaren inom denna tid återuppsättas å offentliga minnesmärken, ej hemtar densamma samt ersätter kostnaderna
heller, utan egarens eller disponentens till- för dess upptagande och underliåll. Brytes
stånd, å offentliga eller enskilda byggna- häremot, böte 2-20 kr.
Hundskatt utgöres årligen med 5 kr. för
der, vid bot,af 2-10 kr.
Badande. A vissa stallen vid hufvudsta- hvarje sådant djur. Under Januari månad
dens strander äro, på stadens bekostnad, hvarje å r skall egare eller innehafvare af
anlagda badsumpar, som allmänheten mot hund, för hvilken skatt bör utgöras, skriftstadgad lindrig afgift eger a t t begagna; och ligen uppgifva huru många hiindar han
vare badande under bar himmel och i öp- innehar och under året vill behålla samt
pet vatten ej tillåtet inom staden samt får af hvad slaw dessa äro. Blifver nåqon seå stadens område ega riim endast å de nare under%rets lopp egare eller iinehafstallen, der sådant sker utan olägenhet el- vare af sådan hund, ålig er det honom a t t
ler obehag för allmänheten. Den, som i senast inom 1 månad ferefter sådant på
staden under bar himmel badar u t i sjö, enahanda sätt anmäla. Resande, som uppevik, kanal eller vattendrag, eller för sådant håller sig Iiortare tid än 2 månader inom
ändamål afklader sig å annat ställe, än som en kommiin, erlägge för medförda hundar
sålunda blifvit anvisadt, böte 2-20 kr.; och ingen afgift till samma kommun; och njnte,
vare samma påföljd för den, som å stadens iifren om han lan e qvardröjer, enahsnda
område badar på förbjudet ställe.
befrielse i fall me$;qvitto styrkes a t t skatt
Biljarder. Utan 6fverståthållare-Embetets ä r för samma t i d annorstädes betald. Förtillstånd och iakttagande af de dervid gifna snmmar någon a t t till beskattning anmäla
föreskrifter må ej n%gon inom staden eller hund, som af honom innehafves, eller söker
å dess område npplåta biljard för allmän- någon a t t medelst origtig iippgift eller på
heten, vid bot af 5-50 kr.
annat s a t t undandraga sig beskattning, erDam. Afdamning eller piskning af mat- lägge dubbel hundskatt och böte 5-10 kr.
tor, möbler, sängkläder och dylika persed- Hundskatt är lika utmätningsgild med
l a r eller kringspridande annorledes af dam kommunalutskylder.
i större mängd niå icke ega rum å sådana Kreatur. Lemnas förspänd dragare å g a t a
allmänna platser, hvarest olägenhet deraf eller annan allmän plats obunden, utan erk a n förorsakas, och får icke i någon han- forderlig tillsyn; eller finnes häst lös derstädelse verkställas utom hus å annan t i d af des; eller finnas hornboskap, får, get el-
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ler svin lösa å g a t a eller annan allmin sand utströs eller annan åtgard vidtages
plats vid andra tillfallen, a u då de? under till förekommande af åkningens utstrackoafbruten tillsyn af vårdare, föras till eller ning öfver en viss grans, m5 sådant hinfrån bete, eller för vattning eller annat der ej undanrödjas.
angeläget andamål framdrifvas, eller på För öfvertradelse haraf bötes 2-20 kr.
saliiplats till försäljning iitställas; eller Musik. Utan Öfverrtåthällare-Embetets
hafva omförmalda kreatur genom underli- tillstånd får under tiden emellan kl. 11
ten vård kommit in på annans gård i sta- e. m. och kl. 6 f. m. sång eller ani,nn mi.den; eller stadnar man, då kreatur i stad sik ej utföras å gator eller andra allframdrifves, obehörigen dermed & gata eller männa platser inom staden eller den del
annan allmän plats, böte egaren eller den, af Koiigl. Djiirgården, som sträcker sig
som eljest skulle om kreaturet hafva vård från Bellmansro öfver Djurgårdsslatten och
eller vallat, a t t sådant kommit löst, 2-20 vidare förbi Blkporten till Frainnas, vid
kronor.
bot af 2-20 kr.
Nötkreatur. Då dessa föras å g a t a eller
Dragare må icke stallas så, a t t rörelsen
deraf hindras eller iippeh&lles, ej heller fo- annan allmän plats, skola djuren, högst
dras eller lemnas frånspänd vid åkdonet tre i bredd, antiiigen köras rned töm eller
annorstädes å gata eller annan allinan plats, ock, saizimanbiindna på lämpligt satt, lei n der sådant a r tillktet, vid bot af 2-50 das, vid bot af.2-20 kr.
kronor.
Offentliga föreställni~gar. Hvar och en,
Kägelspel. Den, som i staden eller å som vill i staden eller a dess område, inom
dess område under tiden från kl. 10 e. in. eller utom lins, gifva offentlig föreställning,
till kl. 6 f. m. slår kgglor å bana, som a r såsom skådespel, lindansning, konstridning,
så belagen a t t grannar af bullret störas, förevisa djur, konststycke eller annat dyeller s i d a n bana upplåter, eller ock be- likt, hilla konsert eller eljest utföra musik,
gagnar eller upplåter annan för förlustelse anställa inaskerad, bal, lekstuga eller andra
gjord inrattning, hvilken ä r så beskaffad nöjen, hålla allmänt föredrag, soin ej a r
och så belagen, a t t narboendes nattro deri- a t t hanföra till andaktsöfning eller förelasgenom störes, böte 2-20
kr.; och vare ninp vid Iiroanstalt, eller göra andra tillenahanda bot för den, som å helgedag ull- stallningar af hva0 beskaffenhet som helst,
der tid för allmän giidstjenst upplåter eller hvilka genoin allmin tidning, anslag eller
begagnar kägelbana eller ofvanniimáa i11- annorledes kiingöras eller hvartill intrarattning. Anlägges kiigelbana eller om- deskort försäljas, eller afgift på e t t eller
förmaldi inriittning utan tillstånd, botes anriat sát,t f r i n allmänheten fordras, bega.5-50 kr. och bör det anlagda, der så före- res eller inottages, skall, innan kungöranskrifves, genast borttagas.
det eger riirri, inträdeskort iitle~nriaseller
Kälkbacksåkning rriå ej iitan polismyndig- afgift fordras, begäres eller mottages, derhets tillstånd företagas å andra an nedan- om hos polismyndigheten göra ttiimalan och,
stående platser, nemligen: I) Landtinateri- beträffande maskerad, bal, lekstuga eller
backen; 2) Qvarngatan emellan ICronqvarti- derrned jemförlig tillställning, sarnt föreviranden och Tiillgatan; 3) Skepparegatan sande nf djur, %€veiisom då tillstkllningen
k å n Qvartersgatan nedåt Nya gatan; i) skall e p s rom å gata, torp eller annan allSaltmataregatan från höjden vid Marqnards- nian plats, polismyndighetens tillstånd dergrandeii t i l l I<nno;stensgatan; 5) Allén vid till afvakta. samt der$ stalla sig polisnordöstra sidan af Observatorii-planen från myndighetens föreskrifter till efterrättelse.
Observatoriigriinden till Kungstensgatan; 6) Underlåter någoii hvad har a r stadgadt,
Nedre delen af Fabriksgraliden; 7) Bergs- eller försummar egare eller innehafvare af
gatan från Bergsgranden t i l l Tradgårdsga- lokal, som för tillstallning kommer a t t betan; 8) Guldgrandeil; 9) Maria Högbergs- gagnas, a t t , iniisii lokalen fijr sådant aiidaa t a n från Repslagaregatan framåt Maria mål upplåtes, göra sig förvissad a t t tillbvarngata; 10) Tavastgatan från hnret n:o stallningen blifvit vederbörligen anmhld
22 vid samma g a t a ned t i l l Timmermans- eller, i de fall der sådant erfordras, tillåatan; I l ) Nya Sandbergsgatan; 12) Siidra ten, böte 5-100 kr. Der sig visar, a t t
Builportsgatan från Stora Bondegatan suder sådan tillstiillning, som liarohan omförlit; 13) Stora Bondegatan från höjden of- males, åsyftar eller innebar något, so111 strivagom Borgmastaregränden å t ömse sidor. der emot sedlighet eller allmaiin lag eller
A dessa anvisade platser får kälkåkning föranleder till svårare oordning, eqer polisdock icke ega riim nattetid eller senare an myndigheten a t t dess förnyande forbjuda.
kl. 9 på aftonen; och i händelse derstades, I nu niimda fall, áfvensom d5 tillstallmed dfverstithållare-Embetets tillstånd, ningen utan vederbörlig anmälan eller til

508
Ordningsföreskrifter för Stockholm.
litelse eger rum, eller bland de narvarande kande lukt eller medföra annan betydlig
uppkommer oordning af svårare beskaffen: olägenhet, i rännstenar iithällas från kl. 11
het, den der icke genom deltagarnes I e. ni. till kl. 7 f. m. under Maj till och
densamina aflägsnancle kan iindanrödjas, med September månader samt f r i n kl. 10
m$ saminankoiiisten af polismyndigheten e. m. till kl. X f. m. under återstående
upplösas; och vare alla de, so111 å stallet delen af året, men i öfrigt vare slikt oresig församlat, yligtige a t t på ilamde inyn- nande förbjudet; och må ej heller någon
dighets uppinaiiing derifrån sig begifva, låta iirin å trottoar eller vid offentliga
vid bot af 2-20 kr. för en hvar, som icke byggnader eller minnesmärkeil. Vid intrifstiller sig s i d a n iippmaning till efterrät- fad kijld må i rännstenar och afloppstrurntzlse.
mi>r icke iitslappas vatten i s8dan mingd
Orenlighet. Vid bot af 5-50 kr. i l i g - a t t för åkande eller gående hinderlig svallis
ger det den, soiu i stad forslar afträdes- eller annan synnerlig olégeiihet deraf upp%rnnen, kreatursspillning eller aiiiian oren- komnier. Brytes häremot, böte 2-100 kr.
lighet, a t t deïtill begagna t ä t t fordon eller Orenar någon i staden eller inom dess omliar1 samt jeinväl i öfrigt tillse, a t t oren- råde vattnet iiti a l l m i n brunn, kalla eller
ligheteii ej spilles eller iitrinner, afveiisoin vattenledning eller, på annat s a t t soin nyss
a t t hafva fordonet eller kärlet aiidamkls- a r sagdt, vid allmänt vattenhemtuingsstalle
enligt Ufvertiiclit samt icke % gata eller an- i sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller föreiian alli~iiilplats stanna dernied lingre $11 tager maii vid alliniin briinii, källa eller
som af tillfällig anledning kali vara oiiiid- vattenkastare eller vid annat allmänt vatcángligen iiiicligt. Vid forsling B gata fl- teiihemtiiingsstiille rengöring af karl eller
ler annan allrnin plats af lrallr, inaleii krita, ilcdon, tvättning af kliider eller annan åticolstybb, rbclfirg eller annat dylikt äniile, g i r d , så a t t osnygghet eller hinder vid vatsoin exilom utsvilliiin~ eller daiiining iiied- teiihenitsiiugen iippkommer, böte 2-100 kr.
f'iir i;lageiihet. Skall, :id bot af 2-20 lir., Inom Iivarje egendom skola, genom hnshegagnas t ä t t och ined tjenlig betackning värdens fursorg, finnas i erforderlig man d
P4rsedt fordon. Soljor. kreatnrssyillning, iiirättade andainilsenliga afträclen, försedja
afskräden och slik orenlighet, hvnrtill dock med täta, lirnpligt omslutna tuniikärl eller
cj hänföres afträdesämne, inb icke forslas klosettliiirl för nypsainlande af den inom
L gator eller andra allmänna platser pA nn- egendoinen fallande latrin. Den, å t hviliian tid af dygnet a n från kl. l 1 e. rn. t i l l L-en afträde a r till begagnande iipplitet,
Bl. 8 f. m. iindcr Maj till och med Septem- skall hålla. detsamma snyggt samt dels vid
ber niinader samt friii kl. l 0 e. m. till kl. förefallaiide behof och dels, då han från
10 f. in. under iterstoden af Bret; skolande, egendomen afflyttar, genoiii budning i stadi hiindelse af behof, orenlighet, soiii spri- gad ordning, föranstalta om orenlighetens
der viimjelig stank, va,ra försatt ined n%- bortskaffande, hvarmed ej må nppskjiitas så
got iiinne, hvarigenom ol%geiiheteix haraf länge, a t t kiirlen blifva öfverfylcla. Brytes
förekornmes eller niisiskas; allt vid bot af hiiremot, böte 2-20 kr.
5-50 lrr. Afstjelpiiingsutillen för snö, is, Afträdesrenhållningen verkstilles genom
affall af bygg~iadsmateeialier.vid grafniil- en af Drätselnamdeil antagen direktör. Se$ar tippsainlad jord, sten och grus saint daii budning i Itont,oret blifvit verkstiild
andra fylliiadsiiniien, Iivilka Fj iipplaggas elnot betalning och arbetarne anländt, böra
118 egarens eller med vederjörligt t i l l s t i n d de genast; vid ankoinsten vinna tillträde
i annans toint, anvisas af Ofverståthillare- till aflieintiiingsstallet, vid påföljd, a t t
Einbetct medelst siirskild kungörelse. Den, hemtningen ej verkstiilles förr a n efter försoin vill begagna sidana afstjelpniiigsstal- nyad bildning och Wnyo erlagd betalning;
leii, biir riitta sig efter ti1lsj;iingsinans el- börande arbetarne mot allmänheten ialctler ~~ulisbetjenings
tillsägelser i afseende å taga e t t liöfligt iippfdrande, och iiiå de
de [litförda iiimenas aflassning. Ofvesträ- icke begara drickslicnningar.
delse hiraf straitas med 5-100 kr. - Svin- Aftriidesorenligliet får ej hemtas eller å
niat eller dylika ämnen, döda cljjnr, sopor, gator eller andra allmänna platser forslas
affall från fabrilier och handtverksstäder, å annan tid an emellan kl. 11 e. m. och
eller annan orenlighet i n i icke i stadoil kl. 5 f. m. från den 1 April till den 1
eller å dess område utföras eller kastas i September samt från kl. 11 e. m. till kl. 6
sjö, vik, kanal eller vattendrag, eller lag- f. in. iinder öfriqa månade;, vid bot af 2gas å isen derstiides, ej heller få de utka- 100 kr. Utan särskildt af Ofverståthållarestas på gator, torg eller andra allmänna Embetet ineddeladt tillstand och iakttaplatser. S n v a u d t vatten och andra flytande gande af de dervid gifna föreskrifter eger
orena imneii få, så framt de ej sprida stin- ingen a t t uppsamla afträdesorenlighet an-
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norlunda ä n ofvan finnes bestiimdt, eller satta, maltadamiserade eller med asfalt
annan, an den, som står tinder bemälde di- belagda, äfvensom trottoarer och broar skorektörs befäl, a t t sådan orenlighet afnemta la, då de icke äro betäckta ined snö eller
eller forsla; varande jemväl förbjudet ej is, dagligen rensopas och, i händelse af bemindre för direktörens personal, a t t titan hof, från växande gräs befrias. Denna renföregående budning verkstalla aftriicleshemt- göring bör vara fiillbordad under Idaj till
ning, an äfven för alliniinheten a t t låta af- och med Septeniber innan kl. 8 samt under
hemtningen af obehörig person besörjas. öfrige månader innan kl. 10 f. m. Sknlle
Brytes häremot, bSte 2--100 kr.
harjemtc af sarskild anledning rengöring
Park. Den, som inom staden eller dess någonstädes å annan t i d af dagen erfordras,
område, i park eller plantering eller å an- bör den äfven då verkställas. Under den
iian plats, som för allmänheten ar upplåten, tid, då nyssiliimda platser äro med snö
olofligen kör eller rider, der ieke allmän eller is betäckta, beliöfva de icke rengöras
Irör- eller ridväg är, eller % tid, då platsen oftare a n sådant i följd af töväder eller af
är stäil:d, dit obehörigen banar sig intriide, annan orsak finnes vara nödigt. Den snö
böte 2-00 kr.
eller is, som fijr åkande eller gående kan
Reparationer. D i yttre reparation ii hus vara till hinder eller oliigenhet, skall dock,
pågår, utan a t t platsen utanför huset a r så fort sig göra låter, iindasskot,tas eller
inhägnad, skall, genom dens försorg, som, upphitggas; börande lilivil slädföre,. då såenligt Byggnadsordningen, för behörigt d a n t i allmänhet finnes i staden, vidmaktverkstallande af byggnadsföretag a r an- hållas; och må, för sådant ändamål å den
svarig, p i lämpligt sRtt nfvervaltas det del af gata eller annan allman plats, som a r
olyckshiindelse eller olagenhet för allman- bar, annorstädes i närheten befintlig öfverIieten ieke 111% af arbetet vållas. Brytes flödig snö utbredas. Vid inträffande halka
häremot, böte 5-100 kr.
skall äfven, g:nom den renhållningsskyldiRenhållning a f gator och gårdar. Fa- ges försorg, a trottoarer eller, der siclana
stighetsegare böra, hvar for sin egendom, ej finnas, invid husen eller å a n n a t lamprenhålla gator och andra allmänna platser ligt stalle af gata, gräild, torg eller öpmed dertill hörande trottoarer, rännstenar pen plats utströs sand eller annat dylikt,
och afloppstriimmor samt gårdar och port- tjenligt Bmne i så stor mangd, som till föregångar; och omfattar r ~ n h å l l n i n g e nutom- lrommande af olyckshändelser och beredande
hus för egendom vid gata eller gränd halfva af beclväinligh6t fiir fotvangare erfordras.
gatans eller grindens bredd utmed egendo- Om våren, sedan ~ f ~ e r s b t h å l l a r e - E m b e t e t
men och för egendom vid torg eller 'Uppen lcnngjort tiden, då gatn-isen skall helt och
plats, den del af torget eller den öppna hållet upphuggas, bör sådant inom sainma
platsen, som ligger 24 fot,, nirmast egen- tid vara fnllgjordt. Om rannstenar, afloppsdomen utefter densamma. h r allmän plats trummor och nrinlrurar g i l l e r i tillämpliga
%f den form eller ringa ntsträclrning, a t t delar hvad ofvanföre om iiyssnämda platser
dessa bestimmeiser icke äro der: tillainp- ar stadgadt. Under Maj till och med
liga, bestammes renhållningsskyldigheten September böra dessittolil rannstenar och
af Öfverståthållare-~mbetet. Rcnhillnings- afloppstruminor, s i framt de ej afregn blifskyldig, som uppdragit renhållningen %tvit tillräckligt rensköljda eller annan omannan person eller inrättning, ä r fri från ständighet gör sådant öfverflödigt, iifvenansvaret för renhlllningens fullgörande, så som itrinkurar dagligen, genast efter verkframt uppdraget grnnclar sig på skriftligt stäld rengöring, med friskt vatten spolas:
kontrakt, som blifvit af Ofverståthållare- skolande rännstenar och afloppstrummor
Embetet godkändt, samt försedt mecl i n t y g ständigt hållas i det skick, a t t flytande
härom, bevisligen delqifvet befalhafvaren ämnen obehinclradt kunna afrinna. De gator, vagar och andra allmänna platser,
inom den p o l i s b e v a k n i i ~ ~ s t r a k hvarinom
t,
renhållningen eger rum. Den, som för an- hvilka ieke äro stensatta, maliadamiserade
nans räkning åtagit sig sådan renhållning, eller med asfalt belagda, skola tillika med
må på eget ansvar den ombesörja. Blifver der befintliga rännstenar, diken och afloppsh a n oförmögen a t t ordentligt fullgöra sina trummor alltid hållas i det stånd, som er&ligganden harutinnan, eller eftersätter lian fordras för allmänna rörelsens obehindrade
dem så, a t t Ofverståthållare-Ernbetet finner gång samt vidmakthållande af snygghet
honom icke böra vid renhållniilgsbestyret och sundhet derstiides. Brytes häremot,
bibehållas, skall egaren sjelf ansvara för ren- böte 5-100 kr. Då staden å gata eller
hållningen, sedan Öfverståth~llare-Embetet allmän plats anlägger trumma fis afledning
förutändigat honom hiirom. Gator, gran- af vatten, aligger det egare af tomt vid
der, torg och öppna platser, som äro sten- samma gata eller plats, derest han ej för-
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fogar öfver enskild ledning, som af Drät- ler tobak inom Kongl. Teatrarnes salonger,
selnämden godkännes, att, samtidigt der- korridorer, trappuppgångar eller inre förmed a t t staden p& sin bekostnad från trum- stugor under spektakel eller annan tillställman till tomtgransen framförer sidoledning, ning derstädes eller da allmänheten dertill
till denna sidoledning föra rörledning un- anlinder eller derifrån sig aflägsnar, vid
!er jorden för vattens och flytande oren- bot af 2-10 kr.
lighets afledande från tomten. Der triimma E n livar, som iiti de inom staden eller
redan finnes af staden anlagd, skall tomt- å dess område varande allmänna teatrars
egaren fullgöra hvad ofvan i r sagdt å tid, salonger eller i andra, för uppförande af
som Drätselnamden bestämmer och minst offentliga föreställningar, shsom skådespel,
6 månader förut gifver tomtegaren tillliiinna. Ironstriclning och dylikt, med vederbörligt
Ofvannamda rörledning skall utgå fr211 en tillstånd begagnade lokaler eller i de till
i tomten anbragt t ä t samlingsbrunn, täckt nämda teatrar och lokaler hörande förstumed lämpligt af Drätselnä~iden bestarndt gor. trappor och korridorer gör oljud eller
galler, försedd mcd vatteillås samt, der ej eljest åstadkommer förargelse under det besynnerligt hinder niöter, lagd s% att. brun- rörda förestallningar ega rum eller allmännens iitloppsmynning kommer minst 5 fot heten till dem anländer eller derifrån sig
under jordytan. Kan t i l l följd af belägen- aflagsnar, skall böta 5-50 kr.
heten vattnet f r h tomten 'icke föras till Trottoar. Ingen må å densamma åka
trumman från sådan brunn, hvarom ofvan eller rida, utom vid f i r d deröfver mellan
$r sagdt, skall vattnet ledas dit gertom gård och gata, ej heller d i t npplöra fordon
lämplig aiiordiiing, som af Drätselnamden eller dragare eller på annat obehörigt s a t t
godkännes.
upptaga eller afstänga trottoaren för de
Stensprängning, skott och fyrverkeri. gåentie. Ej 111%trottoar begagnas af den,
Den, som i staden verkställer stenspräng- som bär börda, hvilken till följd af sin
n i n g iitan polismyndiwhetens tillstånd eller storlek, osnygghet eller annan sin beskafiitan a t t iakttaga der$d föreskrifvet försig- fenhet ä r de giende till hinder eller annat
tighetsmitt eller l o ~ s a rskott eller afbrän- men. Bryter någon häremot, böte 2-50
ner fyrverkeri, vare sig utan sådant till- kr. Giende bör företrädesvis välja den
stånd eller med %sidosattande af nödig trottoar, som ä r beligen på hans venstra
varsamhet, eller å stadens område iitan nij- sida.
dig varsamhet verkställer s t e n s p r a n g n i ~ g , Tvättbryggor.
E j må någon tvätta,
lossar skott eller afbränner fyrverkeri, böte skölja eller klappa kläder eller förriitta
.5-100 kr.
arinat dylikt arbete annorstides å allmän
Tak-snö och is. Tak och rännor å litis plats 811 a, de stadens bryggor, som för
skola, pa föranstaltande af husegaren, be- shdant ändamål äro upplåtna, vid bot af
frias f r i n den snö eller is, som genom ned- 2-10
kr.; egnnde allmänheten a t t dessa
störtande kan förorsaka fara för dem, som bryggor kostnadsfritt begagna.
färdas förbi; dock må det icke utan nöd- Vakar. Utan särskildt tillstand af Öfvertvång ske så, a t t den utanför hnset fram- stathållare-Embetet må ej någon upphugga
gående rörelsen derigenom hindras eiler is eller öppna vak å sjö, vik, kanal eller
uppehalles; börande husegaren vicltaga nö- vattendrag inom staden eller på eller i
diga åtgarder till förekommande af olyclrs- närheten af far- eller gångväg å sjö, vik,
händelser eller ol%genhet för allmanheten kanal eller vattendram å stadens område.
i följd af arbetets verkställande. Brytes Detta förbud gäller @äfven i afseende å
sådant fijrsvagande af is, som sker genom
häreinot, böte 5-50 kr.
Teatrar. Biljetter för inträde till spek- utsläppande derå af h e t t vatten från ångtakel eller annan tillställning å Rongl. maskiii eller på annat dylikt satt. IakttaTeatrarna må ej, utan teaterdirektionens ger man icke de vid tillståndets meddelande
trappupp- lemnade föreskrifter, eller åsidosätter den,
tillstånd, inom deras fiörst~i~or,
gångar, korridorer eller a trottoarerna som eijest å sjö, vik, kanal eller vattenutanför eller invid ingångarna till teater- drag inom staden eller dess oinrade upphusen säljas.eller till salii ntbjudas at all- hugger is eller öppnar vak, a t t öppningen
mänheten, vid bot af 2.--50 kr. Under d e t noga utmärka, eller underlåter nkgon a t t
berörda tillställningar ega rum eller all- liafva brunn eller källa i staden eller å
manheten till dem anländer eller derifrån dess område ändamålsenligt tackt eller
sig aflägsnar, f å r ej å nämda stallen något, kringbygd, böte 5-100 kr.
hvad det vara må, siljas eller t i l l salu ut- Vattenhemtning. Utan tillstånd af kombjudas utan direktionens tillstånd, vid bot munalmyndiglieten få vattenutkastare, som
af 2- - 10 kr. Ej må någon röka cigarr el- äro eller varda å gator eller andra allmalina
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platser anbra ta. ej begagnas t i l l vatten- för eldsläckningsservis. som utryckei till
h e m t n i n ~ me8 häst och åkdon. vid bot af eldsvåda. vid bot af 2-20
kr . Skulle
åkande. ridande eller fotgängare genom
2-10 k r .
Vatfenledning och gatlysning Vidtager uppenbar vårdslöshet eller trots orsaka
hinder eller uppehåll i rörelsen å gata
någon åtgärd. hvarigenom hinder eller
pehåll i begagilandet af allmän vattenled- eller annan allmän ylats. eller ock icke
ning eller gaslysningsverk orsakas. eller hörsamma de tillsägelser. som för rörelöppnar någon obehörieell vattenledninms- sens ordnande och obehindrade gång dereller gaslysningskran. eller släcker na&ll städes eller till olyckors förekommande hoobehörigen gatillykta. böte 5-100 lir .
nor" meddelas af polisbetjeningen på s t i l let böte 2-50 k r - Då trängsel uppstår
Ved Kol och ved må uppläggas i källare
illinan
plats. derigenom att en större
eller tjenliga zzthus inne å tomt . Allt upp- rnangd folk vill samtidigt framkomma. bör
lag af ved a vind. som ej är f6rsedd med kö bildas enligt polismyndighetens
brandbotten. i r förbjudet. och må ej heller ni, g. och må ej
tränga sig in i en
i boningshus i vind med brandbotten ved &dan kö
uppläggas utan i högsta nödfall. men icke
i någ!t
fall närmare skorstenspipa $11 3
Afståndet. från Stortorget till:
fot. vid bot af 20-100 k r .
Meter
Då ved
dy1ikt gods
åk- Albano ................................................. 3. 628
don
gata
annan plats. lnå Barnängen ................................................ 3. 159
ske
''ler godsets Bellmans byst ........................................ 3. 944
afstjelpallcle
Tillstalld
Bergsund ............................................... 4. 210
"gning
hngznillff af ved ''ler virke Biskopsudden ...................................... 4. 795
gata
annan
plats må polis- Blockhnstull ............................................ 6. 339
myndigheten "ledgifva
i det
att Blåporten .......................................... 2. 651
annat tjenligt ställe för berörda ändamil Charlottendal tom Hornstull) ........ 4. 329
icke finnes a t t tillgå eller lampligen kan Christineberg ....................................... 4. 469
vid arbetet'
Danviks hospital .................................. 3. 266
att
Danviks tull .......................................... 3.004
icke hindras. som ock a t t arbetet utan up- ~ ~ ~ ~nn ~(öfver
~ ~g j~ ~d ~~ 5.~062
b å~ ~ ~d
pehåll bringas till slut; och skall gatan eller D., (genom ~ ~ ~ d ~ i k............
~ h 4.
~ 685
f ~
platsen genast efter fnlländadt arbete ren- D:o (gen Ladugårdslands tull ........ 5282
göras genom dens forsorg. som l a t i t det- Dragonstallen
(g . ~ ~ ~ d ~ tull,
i k 3:750
~ h ~ f ~
samma förrätta . Bryter någon härelnot.
(genom Fredrikshofs
böte 2-50 k r .
tull) .................................................... 3. 676
Åkande. ridande och gående .k Stads- D:o (genom Ladugårdslands tiill) .... 3. 901
smedjegatan. Vesterlånggatan. Prestgatorna. Drottningholni (nya vägen) ................ 11.790
Skomakaregatan. Svartmangatan. ICindstu- Enskede .................................................... 4. 824
gatan. Skärgårdsgatan. Köpmangatan. Bag- Fiskartorpet ............................................ 5. 178
gensgatan. dsterlånggatan och J e r n t o r g s Fogelsången ............................................4. 810
gatan samt i gränd. belägen i staden inom Framnäs ..............................................3.043
broarna. m% ingen köra eller rida fortare Fredrikshofs tull ................................... 2.577
%n i gåeride eller skridt. hvarfiriltan vare Frösunda. Stora .................................. 5. 813
D:o
Lilla ................................... 6. 259
förbjudet a t t med arbetsåkdon annorlzinda
a n i gåendo färdas öfver Gustaf Adolfs torg. Grönbrink ................................................4. 175
Mynttorget. Riddarhustorget. Södermalms- Gröndal (p& Djurgården) .................... 5. 686
torg. Slussbroarna. Nya och Gamla Kungs- Gröndal (iitom Horns tull) ................ 4.489
holmsbron. Djurgårdsbron samt bron mellan Gungan .................................................... 4. 677
Mynttorget och Helgeandsholinen. vid bot af Haga (gamla) genom 1:a Haga grind 5. 377
2-20 k r .
Vid enahanda bot skall. då Haga Lzistslott genom första Haga
vinterföre ä r och släddon begagnas. en grind ................................................... 5. 255
hvar. som i staden dermed farer fortare %n Haga Lustslott genom andra Haga
i gående. hafva seltygen försedda med ljzi- grind ....................................................6.238
dagde klocka eller bjellra .
Hagaliind ................................................5. 308
Akande eller ridande. som inom staden Hammarby ..........................................3. 717
eller dess område möter annan åkande eller Hammarby tull ................................... 2. 801
ridande. skall hålla å t venster och i tid Hasselbacken ........................................ 3. 325
tillropa den. som för honom kan vara i Hornsberg ................................................4. 692
vägen. a t t skynda undan Alla skola vika Hornstull ................................................3. 135
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Folkmängd
Me ter
Meter
Hagersteii ................................................ 7. 070 u'l~iksdal (geiiom Roslagstull förbi
Jakobsdal ............................................... 9>970 Alkistaii) ........................................... 9. 249
Johaiinishof ........................................... S. 6Pc! We~~laiidts
villa .................................... 4. 234
Jerfva ........................................................ 7.297 Wartaii. Iiainiieii vid densamma ... 4. 095
J a r l a ........................
.
............. 7 . 171 Alkistaii ........................................... 6. 184
ICarlberg (genom alléen) .........- ........ 4. 475
D:o
(Rurstraiiilsvagen) ................
Folkmängden i Stockholm vid 1880 års slut
Konradsberg ................................
Adolf E'ri:driks norra rote .... 10.248
I<räftriltct ................................................ j.
södra ...... 8. 356 18.604
I<niigsholilis tiill .................................... :1.060
liyrliogardon, nya ................................ .i. 2.22 Jakobs n:a rote m .Joliannis P. 223
södra rote ................ 12.77.3 21. 096
TCiillhagen ................................................ 1.. 403
Ladiig%rdslaiids tull .......................... 2. 461 Ratarin a. norra rote ............ 10. 122
Lidingiihro (öfver Djiirgirdeii) ........ 6.422
sydvestra rotc .... 9. 176
D:o (genoin Fredriks!iofs tiill) ............ 5. 21.4
sydöstra
...... 7. 0iiS 26. 396
D:o (geiiom Ladugardslaiids trill) .... .5.x.1 Klar. i. iiorra rote ..................
9. 296
.. r.Liljeliolmeii ..........................................
s d d r ..................... 9. 867 19.163
Listunhill .............................................
I i i i i ~ ~ d i o l ~ n s r o....................
ten
1::. 696
Langholnieii .........................................
.
L a d u ~ ä ~ r l. s Imellersta rote 10.505
Langpaniiaii ............................................ C9
3.
vcstra
12.192
~ ~ a i i l i c..................................................
iii
5.yii.j
Ostra
9. 272 31. 969
Bfnnilln (öfre) ....................................... 5. 28.5
nT.~rii,herg. ................................................ ~ & . ? l C i 3Inii;t restrn rote ................ 10.598
ijstra .................. i.:.i.50 23. 748
5:~clia~iirdslius..................................
G . 478
Kockeby bro ............................................ 10.128 Stork yrkoroten .......................
13.347
P
.Norrl~aclta................................................ 3 9 1:~:
8
:
168.019
a .
Norrtiill .................................................
3. 512
Ar 1663 var f0lIiii1iiiigd~11 11.948
Nybohof .................................................... 4.l:;g
(C
72. 989
« 176.7 ((
Ropsteii ..................................................
L!!
C(
75. 517
« 1800 C(
Ensendals Iiistslott ................................ : 9
75. OG!>
1820 c(
Roslagstiill ...........................................
.:7g
p..
~orstraiicl..............................
<(
80>621
~ 1 S 0C
.
............ .3rj7
« 1810 ((
c(
84. l 6 1
F a b b a t s h ~ r g........................................... . .r
C 1 ~ C(~ 0
(c
s.070
Sandsborg ..............................................
Z+.. j-i
C(
97.9.52
((185.5 C
Girialioi' .................................... ............... ;
((
109.878
« 1860 C(
.S kailstull ..............................................
2.1jj~
((
((
((
1% 180
Gliiiggaii.................................................... 5.684
l""
'
.,d.. 197
« 1870 «
C(
Sknrii ........................................................ 12.277
« 187.5 c
C(
143..R74
Solna lryrka (genom Norrtiill) ............ 4.86 .;
« 1877 «
((
15.3.528
Stallmiistaregåiden ................................ 8.785
c 1579 C(
((
16.3.057
Ft~o~lisiind
.............................................. r, . J< .- n
Stora Siclila ........................................
;>,.>r;
Tulluppbörden i Stockholm
Siindbyberg ..........................................
1). 124
var 18.5.5. Iiroiior 2.Sl1.053. Tallkro~cii
................................................ 7 074
Santo tull ................................................
Tegel~idd~ri...........................................
T
i.;riiebergsbro ............................... .,.....
r
I i i c l i ~iicldcii ........................................
Ulfsnnd;~ ................................................
Gliiksdal (geii . Norrtull) ....................
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STIFTELSER OCH FONDER
f ö vazgöralzde
~
andanzåz.
JEMT3; REGISTER.

L

Obs. Vid aiisökniisg om tinderstöd erfordras i allmänhet prest- och rotemansbevis samt utdrag af den hos Fattigvårdsniinden förvarade liggare öfver understödstagare, stiindom äfven läkarebevis eller intyg, som i öfrigt styrlra sökandes behörighet
a t t af understödet komma i åtnjutande.

Fondeils stiftare eller ilamii. Kapital. Fondens förvaltning och beskaffenhet ni. m.
Ahllöf, O., Assessor ................ 5,000 Stockholins magistrat. Rantan delas emellan
12 i Stocltholm boende ålderstigna, bräckliga
och fattiga personer.
Ahlström, M., Skeppare ........ 27,000 Stockliolms inagistrat. Af r ä n t a n utgå 12 pensioiser a 66 lir. 67 öre till fattige, i Stockholm födde personer.
Pastor i Jakobs församling och SparbanksdirekAlm, 8.: Bygginastare
tioneil. Egendom: 39 Gamla M~ingsholmsbrogatan. Stockholms sjukhem och en «fond till
iipprniintran af flit, ordning och sparsamhet
hos de arbetande lrlasserna inom hufvudstaden, företrädesvis sådana, hvilkas bitriide
testator vid byggnader begagnat)), till lika
fördelning.
Alms, Axel och Sofia Stiftelse 527,748 Har till iindainå.1 a t t å t fader- och moderlösa
barn samt andra sadana, hvilka, i saknad af
behijrig omvårdnad, äro i fara a t t sedligt förfalla eller gi förlorade, bereda kristlig uppfostran och god handledning i syfte a t t dana
dem till dugliga och redbara menniskor.
Almgren, J . P., Advokatfiskal 1,050 Katarina församlings fattig~årdstyrelse.Räntan
utdelas till fattiga civila tjensteniins enkor
eller döttrar.
Apelgren, lfamsell .................... 1,500 Maria Alagdalena f ö r s a d i n g s kyrkoråd.
Arfvedson, C., Direktör. .......... 7,500 Storkyrko-försainlingens enskilda fattigvårdsst.
Arliga rantan användes till linderstöd å t å1derstigna eller sjuka fatt'iga, äfvensom å t
värnlösa barn.
Aschling C. F., Contre-amiral
300 Skcppsholins församlings kyrko- och skolråd.
Asplund. A., Handlande ........
795 Ladngirdslands församlings fattigvardsstyrelse.
Aspliind, D., Grosshandlare .... 124,500 Bemedlings-koinmissionen. Pensioner ii 75 k r .
tilldelas fattiga borgare, deras enkor och oförsör.jda barn, m. fl.
Iiagge, F. G . , Mamsell ........- 3,000 Klara försasnlings kyrkoråd.
Bayard, D., Kamererare ...... 1.500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Till sjuke och sängliggande på fattighnset.
Bayard, D.. Kamererare -..... 1,500 Adolf Fredriks f ö r r a m ~ n g sfattigvårdstyrelse.
Barch, C. C., Enka (Foliterska
och Barcherska testam.) ... 2,000 Ladiigårdslands församlings kyrkoråd.
Barnhjelpsfonden ........................ 15,000 J a l i ~ b s och Joh. församlings fattigvårdsst.
Beklädnadsf. f. fattiga skolb.
200 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Beklädnadsf. f. fattiga skolb.
inom Ladug. förs ................. 19,150 Ladiigårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
Bemed1.-kommis:~ ensk. medel
Bemedlingskommissionen. Af dessa medel ntdelas årligen 10 pensioner i, 75 kr. å t fattiga
borgare, deras enkor och oförsörjda barn.
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Fondens stiftare eller namn. Kapital. Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
Benedickska asylerna ............ 130,000 Allmänna Barnbördshiiset. Rantemedlen anvandas å t behöfvande barnaföderskor.
Jalrobs försanilings fattigvårdsstyrelse. Rantan
Benedicks, EdvardOtto, Brukspatron ........................................ 2,000 anvandes tiil hjelp å t de fattige i församlingen s8som Styrelsen finner lämpligast.
Berger, L. W., Kryddkr .......
7,506 Vårdarne af f. d. Rryddkramh.s-societetens i
Stockholm pensionskassa.
Berg, J. J., Mamsell ................ 35,000 Borgerslrapets Enkhns-direktion. Rantan är
anslagen t i l l pensioner i150 kr. å t 12 ogifta
fattiga och ålderstigna borgardöttrar.
Berg, H., Hofbetjent ................ 2,422 Förvaltningen af d e under f. d. Kung. Öfre
Roimattens vård fbrr stalda fond.
Berggren, M., Hyrkusk ......... 1,500 Adolf7%rcclriks församlings fattigvårdsstyrelse
till Irlacler å t på fattighuset intagna.
Dito
Dito
............ 7.500 Klara församlings fatti~vårdsstvrelse. Rantan
anslaien till -kläder -åt försainlineens mest
nödstzlda fattighushjon, m. fl.
o
Bergstenska pensionsfonden ... 3,750 Stockholms stads Konsistoriiim. Af räntan ntdelas 3 Densioner a 71. 25 å t fattiga arestenkor e l h r prestdöttrar.
Bernegan, G. W., Kamererare 30,000 Klara församlings kyrkoråd.
Bobman, F. O., Grosshandl. 135,607 Allrnaniia Enlre- och Pnpilllrassaiis Direktion.
Af r i n t a n utdelas understöd till belopp af
högst 200 kr. om året å t sjuke och behöfvande
ogifta barn af delegare i kassan.
Boije, J. P., Gravör ................ 18,075 Storkyrkoförsamlingens kyrkoråd. Sex pensioner
i150 kr. iitdclas årligen t,ill fattiga och sjiilrliga enkor af Borgareklassen i Storkyrkoförs.
Bolin, Handlande ....................
658 Klara fiirsamlings fatti~vårdsstyrelse.
Bollins, C. O.,Bryggare, sterbAdolf Fredriks försxnfiilgs fattigvårdsstyrelse.
hiisdelegare ............................ 3,000 Till fattiga skolbarns beklädnad.
Boman, E., Viktiialiehandl .... 4,500 Katarina försainliiigs fattigvårdsstyrelse. Rantan
utgår till understöd å t siuka fattiehiishion
s a G t fattiga liushåll och dnderårig; barn.
dito
........ 3,000 Ladiigårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
Dito
Kantail a r bestamd till understöd å t fattige
ntoni fattighuset.
Dito
dito
........ 5,000 Direktionen öfver Nödhielaskassan. Af rantan
skola utgå 2 pension& i 75 kr. och återstoden aiivänclas efter direktionens godtfinnande.
Boman, Kaminarskrifvare .....- 1,450 Kungsholms församlings kyrkoråd.
Borgerskapets egen disposit.
Bemedlings-kommissionen. Pension:a utgå med
ad pios iisus ..................... 140,000 75 kr. oiu året och tilldelas fattige borgare,
deras enkor och oförsörjda barn.
Borgerskapets Enkhiis-inrattn.
(inberaknadt fastighet) ...... 440,862 Sarskild direktion.
Hrandel, A. S., Mamsell ...... 42,000 Direktionen öfvcr Drottninghuset.
Dito
dito ............ 62,040 Ladugårdslands församlings kyrkoråd.
Brander, 1-1. A. Kamererare ... 100,000 Förmyndarekammaren. Fattiga, sjukliga, ogifta
Fruntimmer, som uppnått 60 års ålder, äro
födda och boende inom Stockholms stad, helst
å Södermalm, och hvilkas fader varit civile
tjenstemiin vid Stoclrholms stads verk eller
inrättningar, erhålla understöd.
Brenner, C. H., ........................
260 Pastor i Tyska församliilgen.
Broberg, C. J ., ViktiialieKlara församlings fattigvårdsstgrelse. Räntan
handlande ................................ 11,000 utgår såsom Iifränta å t 2:ne personer, men
efter deras död utdelas räntan till fattiga
inom församlingen.
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Fondens stiftare eller namn. Kapital. Fondens förvaltning och beskaffenhet in. m.
Broberg, J. C., Mamsell ...... 1,500 Grosshandlare-societetens deputerade.
Broström, O., Kallarmastare 2,000 Katarina fiirsamlings fattigvårdsstyrelse.
F. d. Bryggareemb. pensionskassa (utom fastighet) ....... 63,550 Särskild styrelse.
450 Storkyrko-fnrsamlingens enskilda fattigvårdsst.
Burén, P. G., f. d. Hand1....
Bylund, E., Hofapotekare ...
900
Dito
dito.
Bång, G., Direktör ............... 18,00n Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
240 Kyrkorådet i Tyska församlingen. Understödet
Bång, N. D................................
tilldelas en gosse i tyska skolan eller vid
universitet.
1,500 Kiingsholms församlings fattigvårdsstyrelse.
Carlgren, J., Sergeant .........
Casparson, S. E., Löjtnant ... 2,000 Diakoniss-sallskapetss förvaltnings-utskott.
Casparson, P. A., Sidenfabr. 17,744 Direktionen öiver Fabriks-fattigkassan.
Castelin, A. och J. M. ......... 14,157 Vårdarne af f. d. ICryddkramhand1.-societetens
i Stockholm pensionskassa.
«Coop mrdie-Skeppare-societetens kassar, ..................... 60,000 Sjökaptens-societeten. Af rantan tilldelas pensioner å t ålderstigne sjökaptener samt deras
enkor och barn, afvensom begrafningshjelp.
570 Skeppsholms farsamlings kyrko- och skolråd.
Dahl, M. C., Mamsell .........
337 Maria Nagdalena församlings kyrkoråd.
Dahlqvist, Ch., F r u ............
De Geer, C., Kammarherre ... 2,500 Jakobs och Johannis f6rs:s fattigvårdsstyrelse.
De Geer, C., Grefve, Exc. ... 15,150 Dito dito. Rantan skall komma församlingens
fattige tillgodo.
Dito
dito ............ 7,500 Dito dito. Arliga rantan iitgår å t fattiga barn
inom församlingen.
Det kirurgiska stipendiet ...... 10,000 Karolinska medicin. kir. inst. lararekollegium.
Rantan ntdelas å t en eller två unge man som
(Donationen af okand).
vid institutet idkar eller nyligen derstades
afslutat sina med. studier och ådagalagt synnerlig flit, jemte intresse och fallenhet för kirurgi och oftaImiatri.
Diedrichson, G. F., Direktör,
Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Af rantan
och hans hnstru ............... 55,487
utdelas pensioner i40. 48 och 54 kr.
Drottningens Hospitals kassa 76,368 Direktionen öfver Drottningens Hospital. Rantan anvandes till irliga pensioner samt tillfalliga nådegåfvor å t afskedadt och behöfvande
underbefal och manskap af Svea Lifgarde.
Drottninghuset (inberaknadt
fastighet) ................................ 129,285 Sarskild direktion.
Edberg (<Fattighjonet Wilm:a
Edbergs lifrantefond))) ........
675 Storkyrko-Eörsamlingens fattiovårdsstyrelse.
Ekholm, J., Guldsmed ......... 2,522 Jakobs och Johannis församfings fattigvårdsst.
Rantan tilldelas ((fattiga medborgares enkor
och minderåriga barna med 30 kr. t. hv.
Ekström, H., Grossh ............. 15,000 Klara Församlings kyrkoråd. Rantan utdelas
till de mest behöfvande enkor och ogifta frnntimmer, tillhörande apaiivres honteux)) inom
församlingen.
Elstedtska pensionsfonden ........ 4,500 Direkt,ionen öfver Civilstatens pensionsinrattn.
Afkastningen skall användas till understöd å t
civila embets- och tjenstemans behöfvande
enkor och barn.
Eriksson, L. C. C., Enkefru 1,000 Ladugårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
Fabriks-fattigkassan i Stockh.
(donat:er ej inberakn.) ........ 135,080 Särskild direktion. Kassan a r bildad till understöd för sjuke eller fattiga fabriksarbetare af
båda könen.
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Fagerbergs pensionsinrättnings vårdare. Fonden
Fagerbergs, J., (Sadelmakare)
u t öres af fastighet m. m. Utaf afkastningen
Pensionsinrättning ................ -utfelas pensiuner å t fattiga och valfrejdade
personer, som aro eller varit borgare i Stockholm, deras enlior och oförsörjda barn.
Fagerlund, M. C., Enkefrn .... 30,000 Direktionen öfver Fabriks-fattigkassaii.
500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Falk, M. Enkefrn ....................
Till fattiga utdelas genom Pastor.
Dito
dito .................... 1,000 Ladugardslands fiirsamlings fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito ....................
800 Storkyrko-församlingens fattigvårdsstyrelse.
Falk, B. Ch., Mamsell ............ 6,198 Diïektioneil öfver nödlijelpskassan i Stockholm.
Rantan utdelas till tvänne i Stockholm boende fattiga, välfrejdade juveleraredöttrar
eller, om såclaila ej finnas, till guld- eller
silfverarbetares döttrar.
500 Skeppsholms församlings kyrko- och skolråd.
Falk, M., Enkefru ....................
Filéen, P. E., Kommerseråd 17,500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsstyrelse.
Rantan a r hestanid a t t tilldelas fattipa enkor.
Filéen, J. och P . ........................ 69,666 Direktioncil öfver Civilstatens Pensionsinriittn.
Rantan ritgår till pensioner och gratifikationer å t civila embets- och tjensteinan.
Filéen, J. ocli P ......................... 64,574 Dito dito. Af denna fond lemnas pensioner och
understöd å t civila embets- o. t j e n s t e m : ~enkor
och barn.
Fischer ........................................ 1,333 Tyska fijrsamling:~förestgndare.
Floberg, A. ............................... 4,000 Storkyrko-förs:s skolråd. Räntan a r anslagen
å t fattiga skolbarn.
Floberg, S., Guldsmed ......... 1,500 Katarina förs:s fattigvårclsstyrclse.
Dito
dito
......... 1,500 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Dito
dito
......... 3,000 Bemedlings-koriimissionen. Rantan anviindes till
lifstidspensioner å t 2:no fattiga borgareenkor,
af hvilka den ena bör vara guldsm. enka.
............ 3,000 Förmyndarekassan «För civila enkoi.».
Dito
dito
Fock, d. F., Ifajor ....................
500 Adolf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse. Till
fattiga skolbarns beklädnad.
((Fonil för pensioner å t f. d.
Sjökaptener))........................... 32,065 Gross$andels-societeten3 deputerade. Af räntan
utga understöd å t gamla sjökaptener eller
deras enkor och döttrar.
1,500 Klara församlings fattigvårdsstgrelse. Rantan
Forssman, C. G., Tapets .......
tilldelas 2 fattiga borgareenkor.
Frodell,
1,500 Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Fuhrmaii, P. H., Kallarm. ...
597 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito ........
187 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito ........
383 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito ........
325 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito ........
183 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito ........ 1,250 Executores testamenti.
Dito
dito
-- Tyska församlingens 6 föreståndare samt 3:ne
execntores testamenti. Donationen består af
fasta egendomen n:o 20 Svartmangatan, hvars
afkastning f. n . a r 5000 kr.
Geijer, Lagmansenka ..............
1,500 Storkyrl<ro-Eörsamlirigensfattigvård2styrelse.
Georgiska donationen
-- Stockholms stads konsistorium. Arliga rantan
kr 42 kr. 50 öre och utdelas till 2 f a t t i r a
fruntimmer.
Gjörcke, Gnst. C., Enkefrn ... 2,000 Katarina för:s skolstyr. Den årliga rantan tilldelas ett, eller högst två fattiga fader- och modeylösa barn, hv. begagna sigafunderv.ifolksk.
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555 Klara forsamlinvs fattigvårdsstyrelse.
Godn. C., Segelsöm. enka ......
Dito
dito
........ 560 Adolf Fredriks f6rs:s fattigvårdsst. Räntan tilldelas 2 fattiga enkor, eller ogifta fruntimmer
eller sådana som ntaf sjiikdom eller lyten icke
kunna forscirja sig.
........ 8,333 Katarina församlings kyrkoråd. Räntan utgår
Dito
dito
å t enkor m. fl.
Dito
dito
........ 150 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
........ 1.333 Dito
dito.
Räntan utgår till 4 fattiga fruntimmer, öfver
60 å r gamla.
........ 555 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
Dito
dito
........ 1,666 Maria Nagdalena försam1.s fattigvårdsstyrelse.
Rantan tilldelas fattiga qvinnor.
Godu, L., Segelsömmareenka
555 Ladiiq.lands förs:s fattigvårdsstvrelse.
Dito
dito
1,100 Rungiholrns förs:s fattigvårdsstirelse.
Dito
dito
555 Storkvrko-förs:s fattievirdsstvrelse. Räntan utgårUtill 2 ålderstigia enkor eller ogifta qvinnor inom Riddarliolinsförsainlingen.
Dito
dito
9,166 ITanistraten i Stockholm. Rantan användes t i l l
niilsioner å t sex enkor efter embets- och
tjenstemän hos Stockholms magistrat, m. fl.
Gother, IVIamsell ........................ 750 Klara församlings kyrkoråd.
Graan, C. D., lcryddkramh. ....
750 Storkprko-förs:s enskilda fattigvårdsstyrelse.
.... 22,169 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Af r a n t a n
Dito
dito
utgh I l pensioner.
Gravallins, C. O., Faltpr. .... 2,250 Direkt. öfver Svea Lifgardes fattigkassa.
Grisback, S. N.,Enkefrii ...... -- Direktionen öfver Allm. Enke- och Pupil1k:an.
«Groenska Fattigförsörjningsi n r a t t n . ~(omkr.) ............... 150,000 Serafimerordcns-gillet. Af räntan iitdelas 50
pensioner till medellösa.
Grossh.-societetens i Stockh.
Pensionskassa .................. 135,100 Grosshandels- societet:^ deputerade.
Groth, J. H .........................
7,126 Tyska förs:s förest,åndare. Af rantan utgå sex
pensioner å t afsigkoinne, öfver 50 år gamla
köpman.
Grundberg, A. N., Grossh. -.. 2,000 afaria Magdalena förs:s fattigvårdsst,yrelse.
aGutermiithska testamentsf:n)> 13,182 Förvaltn. af de under f. d. Rgl. Öfre Borgrättens
vård förr stälda fonder.
Gyldenstolpe, A. G., Grefve 1,800 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
Gyllenborg, C. A., Grefve ... 7,500 Diakoniss-sällskapets furvalt.nirigsutskott.
Gaderin, A., Husgerådskammarbetjent ........................ 4,500 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Gösche, J. H., Grosshandlare
1,500 Maria Blagdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1,200 Tyska fursamlingens föreståndare.
Dito
dito
2,250 Tyska för:s förest. Rantan utgår till 4 afsigkomne gamla borgare.
Hagbohm, C. U., Mamsell -.. 20,000 ~ i r e k t i o n e nöfver Nödhjelpskassan. Räntan utgår
såsom understöd å t ofardiga eller sjuka och
behiifvande fruntimmer med biittre uppfostran.
Bagbom, Skeppsklarerare ...... 18,000 Grossh.-societetens deputerade. Af r a n t a n utgå
sex pensioner i 150 kr. till fattiga enkor och
döttrar efter skeppsklarerare eller, oin sådana
ej finnas, efter grosshandlare.
Haij, C., Friherrinna ............
500 Ladngårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Hallgren, Assessorska
1,500 Klara församlings kyrkoråd.
Hallgren,
M. S., Mamsell ...... 1.500
Dit,o
dito.
Räntan tillfaller, liksom för de 2 eftei.fö1jailde, sjuka och ofärdiga fruntimmer.
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Hallgren, M. S., Mamsell ...... 1,500 Maria iV1agdalena förs:s kyrkoråd.
......
1,500 Kiingsholins förs:s kyrkoråd.
Dito
dito
f. d. Handelsför. öfverskott..-.
2,000 Bemedlingskommissionen.
Hebbe, A., Brukspatron ........ 15,000 Dircktioiien Rfver Strandbergska Läkareinrattningen. Af rantan ntgå årligen 0 pensioner
i 100 kr. till fattiga enkor eller ofiirsörjda
diittrxr efter ofrälse embetsman.
Dito
dito
........ 10,500 Tyska firsamlingens föreståndare. Å t medellösa förs:smedleinmar, föret,radesvis barn.
Hebbe, S . B ................................. 3,000
Dito
dito.
Dito
................................
750
Dito
dito.
Hederhjelm, G. O., KammarJakobs och Johannis församlingars fattigvårdsrevisionsråd ..................... 1,000 styrelse.
Hedström, C., Sidenfabrikör ... 3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
........ 6,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Räntan ä r
Dito
dito
anslagen till 4 pensioner i 75 kr. å t enkor
och oförsörjda barn efter civile tjeiisteman
vid Stocklio!ms juridiska verk.
Dito
dito
........ 3,000 Bemedlingskommissionen. Pensioner i 75 kr.
utgå till fattiga enkor och oförsörjda barn
efter borgare i Stocltholm.
Hedstriiinskx Pensionsfonden
3,000 Förmyiidarekainmaren.
Helin, L., Enkefru .................... 3,000 Jaliobs och Johannis f i i r s : ~fattigvårdsstyrelse.
Hellrnan, Assessor ...............
500 Ladiigårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Hochschild, J. H., Lagm ....... 101000 Förmyndarekammaren. Rantan utgar till h e n n e
pensioner a 225 kr. %tfattiga ogifta, öfrer 30
år gamla fruntimmer, livilkas fader tillhört
Stockh. magistrat af litterata klassen.
Holm, P . ..................................
500 Tyska försainlingens kyrkoråd.
Holmberg, N , Kryddkramh.
1.500 Adolf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse. Till
på fattighuset intagna.
Dito
dito
1,500 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1,500 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1:500 Jakobs o. Johannis fijrs:s fattigvårdsstyrelee.
Dito
dito
1,500 Maria 3Iagdalena f6rs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1,500 Ladng%rdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
1,500 Kungsholms förs:s fattigvärdsstyrelse.
Dito
dito
1,500 Storkyrko- förs:s fattigvårdsst. Rantan anvandes. likasom för de furegående 7 donationerna,
till föriikande af den dagliga kosten för d e å
fattighusen intagna blinda hjon.
1,500 Storkyrko-förs:s enskilda fattigvårdsstyrelse.
Holmberg, N., Eryddkramh.
Horn, A. S., Grefvinna ............ 4,500 Jakobs och Johannis församlingars fattigvårdsstyrelse. Rantan a r anslagen till understöd å t
apauvres honteux», isynnerhet gamla, döfva.
blinda eller annorledes vanföra.
Hult, A. L., Jungfru ................ 1,100 Maria Magdalena fiirs:s kyrkoråd.
Humble, E., Enkefru ................ 1,532 Förvaltn. af de under f. d . Rgl. Ofre Borgrätteiis vård förr stalde fonder.
Hulphers, J . W., Handl. ........ 6,000 Klara församlings fattigv.styrelse. Af r a n t a n
utgå 12 pensioner i 30 kr. till fattiga enkor
med eller utan barn iriom Klara församling.
Hultgren, A. B., Enka ............
500 Ladugårdslands församliiips fattigvårdsstyrelse,
Höpfner, N ................................ - Pastoros vid Tyska församlingen. Donationen
best,år af egendomen ii:o 11 Stora Nygatan.
Isberg, C. E., President ...... 32,153 Direktionen öfver Civilstatens Pensionsinrattn.
Af r a n t a n ntgå understöd å t enkor och oförsörjda barn efter ledamöter af Högsta Domstolen eller Svea Hofratt.
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F. d. Jernkramhandelssocietetens fond ........................ -- Särskild styrelse.
Jungblad, B., Prost ............ 3,000 Direkt. öfver Nödhjelpskassa?.
Jungbladska Pensionsfonden... 3,000 Stoclih. Stads Konsistorium. Trenne pensioner,
hvardera i 50 kr., tilldelad prestenkor, boende i Stockholm.
Karellska fonden ....................... 7,271 Pastorsernbetet i Jakobs och Joh. förs:r. Af
rantan utgk för narv. 10 pensioner 2 30 kr.
Pension tilldelas obemedlade prestbarnl m. fl.
Kellner, D., Frii ..................
500 Tyska församlingens Pastor och ildste fiirest.
Kihlström, J . G., Slagtare ... 3,536 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelsc.
Kirchring ..................................
250 Tyska fitrsamlingens kyrkoråd.
Hleinsorg, M. ..................... 3,000
Dito
dito.
Kniggeska fonden........................ 25,000 Direktionen öfver Drottninghuset. Rantan fördelas i 10 pensioner a 142 kr. 50 öre till ai
verklig nöd stadda ogifta fruntimmer eller
enkor af medelklassen», med vilkor att de i r o
akanda a t t vara af ubeflackad vandel}), med
företradesratt för oqifta sökande af namnda
egenskaper.
Knigge, A. M., Enliefru ......... 12,986 Direktionen öfver Nödhjelpskassan.
Hnipers, C., Eilkefru, PenSärskild direktion, Omkring 116 pensioner k
sionsinrättning .................. --50 kr. tillfalla åldriga ogifta, i nöd stadda
fruntimmer, företräd. dem af borgerligt stånd.
f. d. Kolerafonden ...................
801 Klara församlings fattigvårdsstyrelse.
S. k. Kolerafonden ...............
3.000 Maria Maidalena förs:s fattievårdsstvrelse.
Kungl. Hofstatens Gratialkassa -- Harskild direktion.
Kungl. Lifgardes till hast
Pensionskassa .................. 56,731 Särskild direktion.
Kungl. Svea Lifgardes Fattigkassa ........................................ -- Särskild direktion.
.... 276,554 Sarrkild Direktion. Andamålet med denna inK~nungensHos~italsinrättn
rattning ar att understödja asoldater af Stockholms garnison, fattiga arbetskarlar i Stockholm. andra fattine och isynnerhet lvtte och
leinlöse manspersGner i Stockholm m: fl.»
Konungens Militar-Hospita1sf:d -- Särskild direktion. Från nämde fond u t g i
pensioner till sammanlagdt belopp af 9000
kr. till i fattigdom stadda enkor och oförsörjda barn efter befil, underbefäl och civila
tjensteman vid armén och flottan.
Konung Karl Johans donation 7,500 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Räntan iitgar med pensioner a minst 30 kr. för år å t
behöfrande, soin genom en bättre uppfostran
blifvit urståndsatte a t t med gröfre arbete sig
fiirsörja eller a t t å fattighiis kunna intagas.
Kreij, F., Assessor ............... 2,362 StorkyrBo-förs:s enskilda fattigvårdsstyrelse.
Rantan tilldelas 2 iitfattiga sängliggande fnrsamlir~gsmedlemmar.
Kronprins. Josefinas Pensionsinrittning vid 2:s Lifgardet -- Särskild direktion.
Krutmeijer, B., Kanslirådinna 8,000 Klara församlings kyrkoråd.
Dito
dito
2,832 Dito
dito.
Dito
dito
1,384 Dito
dito.
F. d. Kryddkramh.-societetens
Pensionskassa ........................ 119,502 Vårdarne af pensionskassan.
Kumling, G. Ch., Mamsell ... 1,500 Storkyrko-förs:s fattigvårdsstyrelse.
Adolf Fredriks förs:s Fatti~vårdsstyrelse. Af
Köhler, C. W., von, Kammarjunkare, under benämning
rantan iitelas 4 pensioner a t fattiga enkor ej
33
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7,500 under 60 å r gamla, företrädesvis å t dem, hvars
Lundgrenska donationsf:n..männer tillhört tjenstemannaklassen.
Köhler, J. G., Landtbrukare 3,000 Maria Alagdalena församling. Räntan utdelas å t
6 fattjga blinda eller, om sådana ej finnas,
behöfvande borgare eller deras enkor.
Ladou, P., Enkefru ....................
500 Förrnyndareltammaren.
Lagerman, J., Handlande ........ 1,500 Kungsholnis församlings kyrkoråd.
Lang, Mamsell ............................ 6,640 Direktionen öfver Civilstatens Pensionsinrattn.
Af räntan utdelas lifstidspensioner i t 4 fattiga enkor eller ogifta fruntimmer.
Lejas, Benjamin, fond ............ 20,000 Sirskild styrelse. Rantaii 1,000 kr. itd delas årl.
inom Jakobs och Johannis förs. till fattiga
barns beklädnad, uppk8p af mat och ved, m. m.
Leijonhufvud, C., Kapten ........ 1,200 Adolf Fredrilrs förs:s fattigv.styrelse.
Till 4
nödstälda, lika af hvad stånd eller kön.
........
Dito
dito
300
Dito
dito. Till 2 sjuka och ålderstigna fattighushjon.
Lettström, G. A. Ch., Mag ..... 3,000 Katarina förs:s fattigvårdsst~relse.
Levin, J. P., Fabrikör ............ 1,500 Maria Magdalena förs:s skolrad.
Levin, C. A., vice President .... 5,045 Direlitionen iifver nödhjelpskassan. Af ränteniedleii utgå 3:ne pensioner, och ega testators
slagtingar dertill fiiretriidesratt.
Liebert, J. F., Sejlare ............ 4,575 Adolf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse. Till
p5 fattighuset intagne.
Dito
dito
............ 4,098 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
............ 2,587 Styrelsen öiver Sabbatsbergs fattighusinrättning.
R,iintan utdelas å t 2 sjiikhuset intagna personer af tysk nationalitet.
dito
............ 3,000 Coldinnordens styrelse.
Dito
Liebrathslia fonden ............... 3,000 Direktionen öfver Drottninghuset.
Lindberg, II., Tradgårdiima200 Adolf Fredriks församl. Icyrkoråd.
stareenka ........................
Lindblad, A., Lifinedikns ........ 1,500 Ilnngsholms församlin s kyrkoråd.
Lindgren, Direktör ..............300 Klara förs:s fattigvår<isstyrelse.
Dito
dito ....................
500
Dito
dito.
Ljnngcrantz, P., Randlande ... 4,000 Bemedlingslcommissionel~.
~ j u n ~ l ö f J.
s , P., Tobaksfabr.,
Adolf Fredriks förs:s fattigv.styr. Till beliIä8sterbh.delegare ................
1,500 nad å t fattiga skolbarn.
Lohe, A.. och J. .................. 1,500 Pastor i Tyska församlingen.
Dito
dito ..................
1,000 Syslia fiirsarn1ingen.s Iiyrkoråd.
Lnnd, B. M., SIamsell ......... 1,740 Bemedlingskommiss~onen.
Lundal, C. S., Mamsell ......... 1,500 Direlrtioncn öfvcr nödhjelpskassan. Pensioner %C
2 enkor eller ofiirsörjda döttrar efter aflidna
prester i Stockholm.
Lundblad, J., Hofslagare ..-..- 343 Klara fijrsamlings fattigv.styrelse.
Lnnn, B. M., &famsell ......... 1,740 Bemedlingsltommissionen.
Läkares riö(1lijelpsfund. 1 ............ 21,260 Svenska Läkaresällskapet. Af r ä n t a n utdelas
gratif. å t lakares enkor och döttrar.
Lömen. J. von. Presid., Frih. 3,333 IElara förs:s kyrkoråd. Rantan fördelas, ena hälften mellan 12 och andra hiilften mellan 20
iilom församlingen boende fattige.
Maskinist-föreningens kassa .... 12.000 Föreningens styrelse.
niidhjelpskassa .... 8,500 Dito
dito.
Dito
Marius, A., Enkefrri ................ -- Förmyndarekammaren. Pensioner i 75 kr. å t
beh'öfvande, oqifta fruntimmer inom Stockholm, hvilka uppnått 50 års ålder.
Metzger, F., Handlande ........ 3,500 Storkyrko-fiirs:s enskilda fattigv.styrelse.
Meuniei., S. M.. Ilamsel1 ....... 3,000 Klara förs:s fattigv.styrelse. Rantan tilldelas
2:c i behof stadda ålderstigna fruntimmer.
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500 Storkyrko-förs:s enslrilda fattigv.styrelse.
Michaëlsson, Grosshandlare
Miirbeckska Inrättningen ........
Särskild direktion. Inrättningens aiidamål är
a t t till uppfostran emottaga fattiga flickor.
4,500 Tyska församlingens föreståndare.
Miiller, J. C.
Möller, J., Kamererare ............ 1,666 Maria Magdalena f o r m kyrkoråd. Räntan tilld.
3:ne enlror efter civila embets- och tjenstemän.
Möller, J. Ph., Brukspatron 1,000 Knngsholms fi)rs:s fattigv.styrelse.
Dito
dito
500
Dito
dito.
]\iIiillar.
900
Dito
dito.
.-- -. S.. Briiksnatrcn ............
Aföllersvärd (General Möller2,722 Direktionen öfver Drottningens Hospital.
svards fond) .....................
Mörner, U., Fröken ............,. 1,500 Klara församlings kyrkoråd. Rantan tilldelas
3:ne sjuka, församlingen tillhörande, enkor.
Nordenstolpe, F., ICammarråd
900 Adolf Fredriks förs:s fattigv.styrelse. Till p&
fattighuset varande blinde.
500 Klara församlings kyrlroråd.
Nordforss, dfverstinna ............
Nordlander, E., Stadsmajor.... 75,000 Direktionen öfver Nfidhjelpskassan. Pensioner k
150 ltr. å t 20 enkor eller döttrar efter borgare
i Stockholm, samt 5 enkor eller döttrar Gfter
civile embetsman vid linfvndstadens verk.
Nordström, Emilie Mathilda,
Klara försainlings fattigvårdsstyr. Rantan deEilka ........................................ 2,000 las i 2:ne pensioner till förmån för 2 ogifta
Handtverksmästares döttrar inom församlingen, a t t utga efter enkans död.
Norden., J. E., ICansliråd ........ 52,500 Jakobs och Johanriis församlingars fattigvårdsstyrelse. Raiitan fir bestamd till smärre pensioner, från 12 till 24 kr., a t t utdelas t,ill behijfvande enkor och döttrar efter tjenstemän
af civil-, militär- eller borgareståndet.
Dito
dito ........
700 I<iirigsholrns förs:s fattigv.styrelse.
Noréen, L. F., Enkefru ........... 1,500 Förmyndarekammaren. Pension å t enka eller
ogift fruntimmer.
Norman, B. M., Hushållerslra 1,500 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse.
Norstedt, C., Boktryckare .... 10,000 Storkyrko-Eörs:s fattigvårdsstyrelse.
Nyström, C., Rnstmastare ..... 7,500 Katarina f0rs:s fattigvårdsstyrelse.
Nyström, C. Dl., Brukspatron 16,662 Storkyrko-fOrs:s enslrilda fattigvårdsstyrelse.
Räntan utdelas till Storkyrko-fiirsamlingens
sangliggande fattige,
Dito
dito
37,500 Bemedlings-Irommissionei~. Rantan användes t i l l
bekliidiad å t stadens fattiga fångar.
Nödhjrlpskassans allm. fond -- Direktionen öfver Nödhjelpslrassan. Pensioner,
233 till antalet., ut& a 40 kr. till Dauvres
honteux.
Okänd ........................................ 200 Adolf Fredrik f6rs:s fattigv.styrelse. Sill sjuke
och sangliggande p5ff"tighuset.
Dito ....................................
1,000 Adolf Fredriks försainlings fattigvårdsstgrelse.
Räntan utdelas den 22 Mai till en inom forsanilingen boendei fattig f ? r gudsfruktan och
hedrande vandel känd familj.
Dito ........................................
150 Katarina f i i r s : ~fattigvårdsstyrclse.
Dito ........................................ 3,000 Jakobs och .Johaiinis förs:s Pattigv.styre1se.
Dito .............................. 3,750 Kungsholms förs:s lryrkoråd.
Dito ........................................ 1,800 Knngsholms förs:s fattigv.styrelse.
Dito ....................................... 600 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Dito ....................................... 1,500 Maria illagdalena förs:s skolråd.
Dito ..................................... 1,500 Dialroniss-siillskapets förvaltn.utskott.
Dito ..................................... 1,500 Bemedlings-kommissionen (för en fattig borgare).
600 Klara förs:s fattigv&rdsstyrelse.
Dito («En ärlig man») ......
Dito
dito
........ 450
Dito
dito.
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Osangiue, B. C., Enkefrii........ 3,000 Katarina församlings fattigvårdsstyr. Iiantan
anviindes till 3 pensioner a 50 kr. årligen.
Osten, v. der, Enkefrn ......... 7,931 Direktionen öfver Fabriks-fattigkassan.
P.. .......................................
500 J a k . fors. fattige inom Jakobs fbrsamling.
Patersén, W. G., Grosshandl. 137,000 Enkhusdirektionen. Rantan utgår i pensioner
i 50 kr. p r år till enkor och döttrar efter
borgare i Stockholni.
2,317 Direktionen öfver Fabriks-fattiglrasqan.
Pauli, Ch., Fabrikör .............
Panli. Ch.. Enlrefrn ................ 130.000 Direktionen öfver norra frivilliga drbetshuset.
Pensioner a 50 kr. utdelas ti11114 enkor, som
jemte egend. n:o 24 Svartfyllt S8 å r ocli hvilkas man varit prester eller
mangatan.
borgare, samt 25 kr. till 74 fader- och moderlosa flickor under 16 år samt af äkta börd.
Pauli, N., Grosshandlare ........ 17,400 Direktionen öfv. Borgerskapets Enkrlins. Rantan
utdelas till hufvudstadens fattiqa borgames
och fabrikörers enkor, afvensom orkeslöse, sjuke
och behöfvande borgare och fabrikörer i Stockh.
Pauli. S.. Handl. ................
300 Storkvrko-fdrs:s eiisliilda fattinv.stvrelse.
Petrejns, P., Slreppsklarerare
1,500 aria Magdalena fVrs:s fattig~.stj;else.
Dito
dito
6,000 Dito
dito
dito skolråd.
Dito
dito
7,500 Grossh:dels-socictetenq deputerade.
Pfeil. J. E.. Revisor ............... 1.000 Storkvrko förs:s enskilrla f a t t i i v . s t ~ r e l s e .
~ i h l h e n ,U. E., Namsell ........ 1;500 ~1ara"försainlingsfattigv.styrelse. "
Pinchard, d., Grosshandlare.... 1,000 Storkyrko-förs:s skolråd.
Flotin, A. &I., Enkefrn .....,... 9,945 ~ i i r v a l t n i n e e naf de under f. d. Iigl. Öfre Borgrattens a r d förr st,älde )fonder. Af r h t e n i e d len utgå dels 4 pensioner A 75 kr. till behöfvande af svensk nation inom Hofförsamlingen, dels e t t stipendium a 150 kr. till en
studerande vid Upsala universitet.
Polispersonalens pensionsfond 574,624 Siirslrild direktion.
Preis, A. M., Friherrinna
6,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Rantan fördelas i 4 pensioner a 75 kr., 2 till enkor af
frälse och 2 af ofralse stånd.
Prins Oscars Hospitalsinr. vid
Lifgardet till Iiist ............. 33,113 Sarskild direktion.
Puke, Grefvinna ................... 1,000 Klara församlings kyrkoråd.
Qweckfeldtska testamentsf:n ... 12,000 Riddarhnsdirektion. Rantan a r afsedd till understöd i 200 kr. å t 3 sinnessjuka, obemedlade
fröknar, som vårdas inom sin egen slagt.
Qviding, J. W.,presidents-enka 32,265 Klara förs:s fattigv.st. Pastor utdelar till behöfvande inom Klara församling pensioner till
högst 100 kr., och minst 50 kr.Qviding, Ch., Justit,ieridsenka 1,000 Ladiigårdslands församlings fattigvårdsstyrelse.
Arliga räntan tilldela3 e t t äldre fruntimmer,
som a r a t t hanföra till pauvres honteux.
Rambach, Emelie, född Dehm,
Tyska församlingen. Rantan utdelas till heSnickareenka ............................ 1,000 höfvande iilom försalnlingen.
Dito
Dito
1,000 Klara församlings kyrkoråd. Rantan utdelas
till behöfvande inom församlingen.
Reinhold, E., sterbhus ............ 1,500 Adolf Fredriks församlings fattigvårdsst,vrelse.
Räntan ntdelas den 12 graj tilp2:ne inöm församlingen boende, Stockholms kommun tillhörande, behöfvande. helst af borgerlig
- harkomst.
Reinstedt, M. H., Enkefru .... 8,250 Jakobs och Johannis förs:s fattgv.styrelse.
Renström, O., Kanslist (omkr.) 12,000 Stockholms stads Konsistorium. 50 kr. utdelas
till hvardera af 7 ofrälse, civile tjenstemans
enkor, boende inom Klara församling.
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Reuckiler, N. G., Bok11 ............. 2,000 Storkyrk. förs. enskilda fattigvårdsstyrelse. Rant a n utdelas å t 3 nödlidande fruntimmer.
f. d. Riddarholms-förs:s FattigPastorsembetet i Storkyrko-församlingen. 5 penkassa ........................................ -sioner & 21 kr.
Ringqvist, C. G., Apotekare
7,500 Katarina förs:s fattigv.styrelse.
Rogstadiiis, J . , Erikefru ............
500 Storlryrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
ROOS,J. C., Handelsbokhållare
1,500 Katarina förs:s fattigv.styrelse.
Dito
dito
2,500 Knngsliolms förs:s fattigv.styre1se.
Roospigg, C. M., Enkefru ........ 16,250 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Rantan utgkr
till nensioner å t fattiga enkor eller ogifta
fruiliiinmer.
Roselius, S., vice President 1,515 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Roseniiis, O., Repslagare ........
866 Ladngårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Ruckman, M.,Mamsell ......... 3,500 Adolf Fredriks f6rs:s kyrlroråd.
Ruth, B. C., Enliefru ..,......
2.136 Direl~tiouen öfver Nödhielnskassan. Pensioner
företrädesvis å t fattiga Gestenkor.
Ryman, J . , Gnlddragare ,...... 4,887 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Sahlberg, J., Stadsmaklare ....
485 Maria Magdalena förs:s fattigv.styrelse.
Sandberg, Ch., Fröken ........
1,275 Jakobs ocii Joh. förs:s fattigv.styrelse.
Schaumkelska fonden ........... 59,864 Svenska Liikaresallsk. Understöd lemnas å t fattiga, i verkligt behof stadda enkor eller oförsörjda barn efter afl. sv. legitimerade läkare.
Scharps, C. A., Grossliandl.,
arfvingar .......................... 3,000 Bemedlings-kommissionen.
Schewe, R. F., Grosshandlare
750 Jakobs och Johannis f i i r s : ~fattigvstyrelse.
Dito
dito.
750 Storkyrlro-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Schewen, v011.............................
970 Tyslra församlingens föreståndare.
Schinkel, D. von ....,............. 3,000 Tyskn. församlingens kyrkoråd.
Schlotthaner ........ .....,........
200 Pastor i Tyska församlingen.
S c h m i d t , P .................................
250
Dito
dito.
Scholtz, J. A. ............................
500 Tyska församlingens pastor och äldste förestånd.
..................... F50
Dito
dito.
Dito
Schröder, Georg, Bruksegare.. 122,000 Direktionen för Borgerskapets Eiilthns; förnärvararide lifriintor.
Schultze, C. von, FrOken ........
300 Jakobs och Johannis Iörs:s fattigvstyrelse.
300
Dito
dito.
Schwartzer, J . von, dfverste..
Dito
dito
300 Tyska f0rsamlingens föreståndare.
Sebaldt, C., Enlrefrii ................
500 Förmyndarekammaren.
5,000 Klara församlings kyrkoråd. Rantan utgår till
Segercrona, C., Statssekreter.
12 dysdiga enkor, tillhörande ((pauvres honteiix)) inom församlingen.
f. d. Siden- o. liladeshand.-societetens kassa ................. 23,000 Bemedlingslrommissio1ie1i.
Selenius, C. L., Rallarm. ..... 5,000 Ladugårdslands förs:s folkslrola.
Sjöstedt, N. J., Kgrkoh ........ 6,000 Serafimer-Lasarettsdirektionen. I den mån de
donerade medlen dertill lemna tillgång, tillhandahålles kostnadsfri sjukvård vid lasarettet, s% vidt ske kali i enskildt iiim, for obefordrade prester och civile e. o. tjenstemän i
Stockholrii och dess närmaste omgifning.
Sjöstedt, O., Repslagare ........ 15,000 Kungsholms förs:s kyrkoråd. Af rantan gro
anslagna till aflöning å t en skollärare och
återstodeii till ritdelning å t fattige inom församlingen, som äro sjuka, ålderstigna eller
hafva flera barn.
Skeppsholms förs:s skol-ochiinderhållskassa ............................ -- Skeppsholms församlings kyrko- och skolråd.
Sohm, U., Enkefru .................... -- Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Af fonden
utlemnas 20 pensioner a 40 kr. årligen.

..

..

+

518
Stiftelser och fonder
Pondens stiftare eller namn. Kapital. Fondens förvaltning och beskaffenhet ni. m.
Soopislra Fattighusfonden ........ 16,330 Stockliolms stads Konsistoriiim.
Spets P., Slottsförvaltare........ 6,200 Expeditionschefen i Kgl. Hofexpeditionen, m. fl.
Sporrong, A. M., Mamsell ....
750 Ladugårdslands förs:s fattigvårdsstyrelse.
Sporrong, U. E . , Enkefrii........ 3,0011 Klara förs:? fattigvårdsstyrelse.
Stagman, Trädgirdsmastare.... 5,000 linngsholms förs:s fattigvårclsstyrelse. Rantan
användes dels till fattighushjonens förplagning, dels till 6 pensioner.
Starbus, L. D. ............................ 1,260 Tyslca förs:s föreståndare.
3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Steinmetz, J. F., Grossh .......
2,0083 Adolf Fredriks förs:s kyrkoråd.
Stenberg, A., Hand1 .............
4,8013 Klara förs:s kyrkoråd. Rantan utdelas å t fattiStjerngranat, Enkefrii ..........
g a enlror med barn, tillhörande församlingen.
4,500 Tyska Pörsamlingens presterskap.
Stock, F. von .........................
Stockholms allmänna skyddsförening. ..................... ... -- Inlromsterna, som bestå af årsafgifter, afvensom
åriiga bidrag, utdelas å t behöfvande.
Stockholms Sjömansh.-kassa ... -- Sjijmansh~is-direktionen.
Stokoe, C. Ch., född Stenberg,
Ponden benämnes Stenbergska Stiftelsen. KaEnliefrn .......................
.....
3,000
tarina församlings fattigvårdastgrelse. Rant a n utdelas till 10 fattiga inom församlingen
hvarje i r .
Strandbergska Lakareinrattningeii ..............................
182,67:3 Särskild direktion. Understödet, soin består i fri
läkarevård, medikamenter och ved, m. m., tilldelas pauvres honteux, och har tinder de senaste aren utgått till 2 ii 300 personer årligen.
Stråhle, H. X., Enkefrn ...... 3,000 lilara förs:s fattigvårdsstyrelze.
Dito
clito
........ 3,000 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
........ 3,000 Naria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Dito
dito
........ 3,000 Xtorkgrkofors:~fattiavårdsstyrelse. Likasom för
de 3:ne f ö r e a å e n h 2 pensioner till fattiga
och sjukliga =öfver 60 å r gamla enkor efter
civila embets- eller tjensteman, nied företradesratt för slagtingar:
Sundherg, J. Pettersson, Handl.
1,000 Bemedlings-kommissionen.
Sundström, C. G., Ilandl. .... 1,900 Jakobs fattigvårdsst. Rantan utgår t i l l obotligt
sjuka o. behöfvande handl. eller enkor efter
liandl. eller handtverkare inom Jakobs förs.
Sundin, S. X., Namsell (Tidmarks o. Snndins Pensionsf., 204.300
Direktionen för Boreerskaaets enkhns. Pen,
sioner ii 300 kr. G l l d e l k för i behof stadde
fruntimmer af den så kallade battre samhallsklassen, hvilka, forlda i Stockholm och minst
30 i r gamla, aro antingen blinda eller D i sina
händer förlainade eller förvridna, så a t t de
icke kiiiina sig ined arbete försörja)).
Sundin, L. >I., 8lllanisell ...... 24,706 Bei~icdlingskommissionen.
Svea orden ................................ -- Svea orden.
Sveder, X., Ridinan ................ 1,563 Maria Magdalena förs:s fattigvårdsstyrelse.
Sällsirapet Eariiaviinnerna .... -- Sallskapets direktion. Sällskapets andamål a r
a t t beklicla fattiga barn och bereda dem julglädje.
Sallak. «De Fattiges Vinner)) 33,843 Sällskapets direktion. R i n t a n å 28,000 kr. anvandes dels till mindre understöd å t behöfvande
af alla klasser, dels till fattiga skolbarns beklädnad, och riiltan å 3,000 kr. utdelas i t 4
personer af qvinnokön.
Sällskapet ((De Nödlidandes
Sällskapets direktion. Käntan å kapitalet jemte
Vanner)) .........................
.
....... 123,2.50 de årliga afgifterna af sallskapets ledamöter
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användes sålunda: a t t a) fem inom Adolf Fredriks församling boende, hvilka pastor eger
bestämma, undfå hvardera 15 kr.; b) 200 personer, med pensioner i 20, SO, 40 till 50 kr.
hvardera, erhålla tillsamm. 5,200 kr.; c) de
mindre belopp, som derefter finnas a t t tillgå,
utdelas såsom tillfälliga understöd.
Sällsk. <Enighet och Frihet)) -- Sällskapets direktion.
Sällskapet «Fattiga Barns Vän-- Sällskapets direktion. Inkomsterna användas
ner) .................................
uteslutande till belrlädnacl å t fattiga skolbarn
inom staden, hvarjemtc särskilda medel användas till underhåll för barn å Blalmqvistska Uppfostrings-inrättningen.
Sällskapet «För uppmuntran
Sällskapets direktion. Räntan användes till una l öm och sedlig modersvard» ................................
80,000 derstöd dels i pensioner, till belopp af 10
till 25 kr. dels i kläder m. m. åt fattiga mödrar och minderåriga barn.
Sällskapet Jultomtarna .......... 97,000 Sällskapets direktion. Utdelning af kläder å t
fattiga barn.
Sallskapet «Till arbetsflitens
befrärnjande~ .................. 6,000 Sällskapets direktion. Räntemedlen användas
till förskaffande af a~,beteå t fattiga qvinnor.
Sällskapet <(ILB.)) .................
-- Sällskapets direktion. lillgångarna utdelas till
beklädnad å t flitiga, fattiga skolbarn.
-- Sällskapets styrelse. Inkomsterna anv. till unSällskapet «N. N.» .................
derstijd å t fattiga artister.
Sällskapets styrelse. Inkomsterna användas till
Sällskapet c&.' B.)) .................
understöd samt sjuk- och begrafningshjelp at
medlemmar af sällskapet.
.Sällskapet qW. B.» ..............
-- Sällskapets styrelse. Understöd utgår företradesvis till enkor och barn efter ledamöter af
sällskapet.
Sätherström, Karduansmakare
630 Klnra förs:s fattigvårdsstyrelse.
Söderberg, P., Fabrikör ...... 1,500 Direktionen öfv. Fabriksfattiglrassan.
,8Öderströrn, S., Mamsell ......
988 Jakobs och Johannis förs:s fattigvårdsstyrelse.
Sengström, C., Kamrerare .... 10,100 Katarina församlings fattigvårdsstyrelse.
Af
räntan utdelas 4 pensioner i 50 kr. till fattiga enkor och 4 i 50 kr. till qvinliga tjenstehjon, soin längre tid tjenat inom samma familj. Aterstoden anvandes till fattighiishjonens underhåll.
Tharmouth, A., Mamsell ...... 1,300 Kungsholms förs:s fattigvårdsstyrelse.
Thernberg, J., Grosshandl. ... 18,000 Direkt. öfv. Borgerskapets Enkehus.
Dito
dito
-.- -- Direktionen öfver Allmänna Enke- och Pupillkassan. Rantan tilldelas fattiga enkor, företrädesvis sidana, som af Enke- och Pupillkassan åtnjiita små pensioner och hafva flera
oförsörjda barn. För narv. utgå 3 pensioner
i 90 kr.
Tblatröm, F. L., Enkefro ... 20.000 Förmyndarekammaren. Räntan utgår till pensioner & 75 kr. å t fattiga enkor och döttrar
efter civila tjenstemän.
Tidmark, se Sundin S. M.
Timell, U., Mamsel! .............
1,500 Adolf Fredriks förs:s fattigvårdsstyrelse, till
församlingens flickskola.
dito ............ 6,000 Direktionen öfver Nödhjelpskassan. Räntan användes till 4 pensioner i 75 kr., af hvilka
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tvanne skola tilldelas ((öfver 50 å r gamla
fattiga. duttrar, den ena efter civil eller niilitas
tjensteman och den aridra efter borgersman i
Stockholm.))
Timmerm. ord. Hosp. k:a .... -- Särskild dirclrtion.
f. d . Tobakshandels-societetens Pensionskassa ............ 11,000 Bomedliiigskomn~issionen.
Torkens, J. B. von, Kapt. ... 1,200 Kuugsholms förs:s fattiqvårdsst,yrelse.
Tottie, C., Grosshandl .......... 37,500 Styrelsen öfver Stockh.' stads Brandförsäkringskontor. Ränternedlen användas till pensioner
och årliga understöd å t de på brandförsakringskontorets s t a t uppförda tornvalitares elterlemnade enkor och oförsörjda barn samt å t
enkor och barn efter personer, som vid eldsvador omkommit, äfvensom å t sådane, som
vid eldsvådor blifvit skadade.
Toutén, A. M., Enlcefru ......
556 stork yr ko förs:^ enskilda fattigvårdsstyrelse.
6,000 Klara förs:s fattigv.styrelse. Rantan tilldelas
Tunelius, Xryddkhamhaildlare
4 inom församlingen boende fattiga enkor eller
jungfrtir.
Tyska för:s fattigkassa ........
9,000 Tyska församliiigens kyrkoråd.
Törnebom, E., Assessor ......... 3,102 Direktionen iifver Fabriksfattigkassan.
Dito
dito ............ 3,000 Maria Magdalena förs:s skolråd.
Dito
dito ............ 115,500 Direktionen öfver nödhjelpskassan. Rantan ar
ans1:n till 14 pensioner a 75 kr. å t enkor och
barn efter civila tjenstemaii vid Stockholms
stads styrelses juridiska verk samt 42 pensioner å t fabriksidlcare, som varit borgare i Sthlm.
Dito
dito ......... 106,500 Bemedlings-kommissionen. Rantan iiï anslagen
till pensioner i 75 ltr. å t enkor och barn efter medlemmar af Stockh. borgerskap (ntom
fabriksidliare, för hvilka nyss omförmälde fond
ar afsedd), hvarjemte för särskilda af testator
bestämda andamal utbetalas 600 kr. årligen.
Törneman, J . A., Assessor o.
Tvistrand, A. H., Prof .......
200 Maria Magdalena förs:s fattigv.styrelse.
Törnqvist, Carl, Kamrer ........ 14,600 Katarina församliilgs fattigvårdsstyrelse. 250
kr. utdelas till fattighushjonen hvarje å r 37/22
(Testators dödsdag); återstoden användes till
förbiittrande af hjonens kost.
Egglas, G. af, Excell. Grefve 2,000 Klara firs:s fattigvårdsstyrelse.
Ullilen, von ........................
125 Tyska f i i r s : ~lcyrkoråd.
Unden, A., Handl. .................... 2,700 Adolf Fredriks fiirs:~ fattigvardsst.
Till så
många nödstalde af ofriilse stånd som af rantan kunna erhålla 50 kr.
Viktualieh:~Pens:s-inr. ......... 95,863 Sarskild direktion.
Volcliamer, A. &I., Enkefru (s.
k. Svenska Testamentsf:den) -- Direktionen öfver Allmänna Enke- och Pupilllcassan. Rantan ar anslagen till pensioner å t
fattiga enlior af god frejd, hvilkas man varit.
anstalda i statens tjenst, utan afseende p å
stånd eller vistelseort ; och ega slagtingar till
eifvariunan eller hennes aflidne man företrädesrätt. F ö r närvarande utgå 3 pensioner i
100 h.,
1 i 90 kr. och 5 i 75 kr.
Wadstena Krigsms:hus-kassa -- Kongl. Armé-fikvaltningens Civila Departement.
Kassans inkomster bestå af e t t statsanslag å
242,485 kr. 58 i;re samt rantor å utlånta Gedel. Af denna kassas äldre inkomster öfver-
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Fondens stiftare eller namn. Kapital. Fondens förvaltning och beskaffenhet m. m.
lemnas 2 till Arméns Pensionskassa, och af
de återstående
samt af de s. k. nyare afgifterna och riintemedlen utgår underhåll tiil
gexneilskapen vid SA val indelta som varfvade regementen.
Wadström, U., Mamsell ......
250 8torkyrB1i-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Dito
dito
...... 8,333 Förmyndarekammaren.
Rantan tilldelas ((10
gamla jungfrur, som uppnått 60 år, hälften
:tf civila och hälften af borgareståndet».
Wetterdahl, E. C., Prostinna
300 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse.
Wahrendorff, M. J. von, Enkef. 1,500 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Warodell, L. J., Handl. ........ -- Bemedlings-kommissionen. ";f
hyressumman
af Berestrahlska eeendomen utdelas å t medellösa borgare, de& enkor och döttrar.
Wennberg («Lotten Vr:s fond
för hjelpbehöfvande))) ........ 11,500 Fondens direktion. Fonden a r afsedd till: 1)
Inköu af eil frisane å «Stockholms Sirikhem»
för &otligt sjuke; 8) inköp af en &isäng å
«Vårdanstalten för sjuka barn»; 3) inlösen och
underhåll af e t t värnlöst, döfstumt eller blindt,
barn å någon af hnfvndstadeils skolinrattningar eller barnhem; 4) understöd å t sådane
fattige och viilfrejdade personer, som genom
sjnlrdom eller annan oförvållad olyelia iiro i
behof af en tillfällig eller ögonblicklig hjelp.
Wessman. &I. ............................ 1.500 Storkvrko-försainlin~erisskolråd.
a ester berg, C. Ii., M:11............ 20,175 ~em~dlingshornmiss'ionen.
Westfeldt, II., Fru ...................
2,000 kidolf Fredriks forsamlings fattigvårdsstyrelse.
Räntan utdelas till bestridande af vård och
uppfostran å t ett eller flera fattiga barn, före-.
tradesvis, geiloiri föráldrars frånfälie, värnlöse.
Westman, J., Ryttmästare
samt hans hiistrn ............ 2,700 Adolf Fredriks förs:s fattigvårds:stgrelse. Till 9
st. för intrade på fattighus sökande, till dess
de kunna blifva intagna.
Wickliolmska Stiftelsen ......... 6,500 Adolf Fredriks f(,rs:s kyrkoråd. Rintebeloppet
anviindes dels till underhåll och beklädnad å t
förildraliisa barn genom fnttigvårdsstyrelsens
försorg, dels till kontanta bidrag, som af kyrkoherden utdelas bland de mest behöfvande
inom försanilingen.
Widell, J. C., Grossh. ......... 3,000 Storkyrko-förs:s enskilda fattigv.styrelse.
Widinrr,
.,. L.P., Icvrkoh .......... -- Ladnrrårdslands förs:s kvrltoråd. Af räntan utdel& 5 pensioner, 1 i50 kr., 1 i35 kr. och
3 i 30 lir., å t inom församlingen boende tjenste mäns eilkor eller döttrar, hvarvid de efter
prestman hafva foreträde.
Widman, Grosshandl ............. 1,000 Maria Magdalena förs:s kyrkoråd. Rantan firdelas mellan 2:ne fattiga borgareenkor.
Wier, Bryggareenka ............ 1,682 Klara förs:s fattigvårdsstyrelse.
Wildt, A. W ., Enkefru ......... 18,075 Storkyrko-forsa in:^ enskilda fattigvårdsstyrelse.
Rantan utdelas i fem lika lotter såsom lifstidspension å t fattiga och sjukliga enkor a f
borgareklassen.
Winbom, C., Domprostenka ... 3,000 Förmyndarekammaren. Rantan ar anslagen t i l l
understöd å t ogifta döttrar samt enkor efter
ofrälse ståndspersoner, med företradesritt för
qifvarinnans slagtingar. För närvarande utgk
2 pensioner i 75 kr.

Register öfver stiftelser och fonder.
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Vinskänkssocietetspensions- o.
Begrafningshjelps-kassa ........ 12,050 Särskild styrelse.
Wirrwaclis, C. E., Enkefrii .... 8,333 Maria Magdalena förs:s fattigv.st. Af räntan
användes 400 kr. till pensioner (3 L 50 kr.,
4 i, 37 kr. 50 öre och 4 L 25 lm.) åt elfva
ofrälse mans enkor, som äro fattiga och till
frejden oförvitliga, företräilesvis sådana, som
hafva omyndiga barn eller sjuka föräldrar a t t
försörja.
Witting, M. B., Enkefrii ......
430 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.styrelse.
Wrangel, M. B., Fröken ......
750 Tyska församlingens kyrkoråd.
Valg. Fr~intimm sällskapet ... 15,000 Särskild styrelse. Inkomsterna bestå af dels rantor, dels årsafgifter. Under de senare åren har
arlinen utdelats till fattiga fruntimmer omkr.
2,500 kr. samt t i l l understöd å t Ladiigårdsl.
fiörs:s flicliskola 500 kr.
Vänner t. «Pauvres Honteux» -- Föreningens direktion.
Vänskaps-förbundets Sjuk- o.
Begrafnings-liassa ............ -- Sallsltapets styrelse.
Zettersten, E., Icryddkh. ...... 20,000 Direktionen öfver Borgerskapets Enkehns. Af
rantan tillfaller 4Enkehnset och de öfriga utgå såsom pensioner a 75 kr. å t välfrejzade
fattiga enkor eller ogifta döttrar efter borgare. För närvarande ar pensionärernas a n t a l 10.
750 Katarina förs:s fatti~~vårdsstyrelse.
Zettersten, J. H., Garfvare..dito ........
50 Storkyrko- förs:^ ensgilda fattigv.styrelse.
kerblad, J., Fabrikör .........
83 Jakobs och Johannis förs:s fattigv.stgrelse.
kerströin, H. J., Enka ...... 7,415 Direktionen öfver Hofstatens Gratiallrassa. Af
räntan utgå tre pensioner ii 120 lir., som tilldelas fattiga enkor eller döttrar efter vidlKgl.
hofvet anstalde personer.
ahman, H., Fru ..................
800 Maria Afagdalena förs:s kyrkoråd.
Dito
dito ........................ 3,181 Direktioneii öfveri Borgerskapets Znkehus. Rant a n tilldelas 8 borgare enkor.
+stberg, F . J., 0fvervagare.-400 Katarina förs:s fattigvårdsstyrelse.
Östergren, L. E., Hamnfcgde
500
Dito
dito.
Dito
dito ........
500 Naria Xagdalena fi6rs:s fattigv.styrelse.
dsterman, U., Enkefru ......... 9,036 Maria Magdalena församlings Iryrkoråd. Rantan
fördelas emellan 4 fattiga o. valfrejdade enkor, tvänne af civil- samt tvänne af borgareståndet, hvillra ej från annat håll ega pension
eller understöd.
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Register
öfver de å nästföregiende sidor nämda fonder.
A) Stiftelser och fonder f ö r fattiga, han- Ruckmaris, v. Schinkels, Schmidts, Scholtz,
förlige till nedan uppräknade kategorier. o. Selenii fonder, Sebaldts, Stenbergs, Sallskapet «De fattiges vänner)), Sällsk. ((Fat1) Arbetande klasserna.
tiga barns vänner)), Sällsk. «För iippmunAlms.
tran af nm och sedlig modersvård)), Säll2) Barn.
Apelgrens, ~rfvedsolis, Barnhjelps-, Bc- skapet «K. B.)), Timells, Törneboms, Wennoch dhmans fonder.
klädnads-, Bergers, &hmans,
~ ~ l l bergs,
i ~ ~Wessmaiis
,
Bangs, De Geers, Flobergs, Focks, Fuhr3) Bcernafddelerskor, behaylande.
mans, Gravallii, Hebbes, lCelliiers, Klein- Benedickse
sorgs, s. k. kolera-, Latlous, Levins, Lind4) Blinda.
bergs, Lindblads, Ljiinglöfs och Lohes fonder, Murbecltslia inrättningen. IkIöllers, O- Horns, Köhlers, I~ordenstolpes,Sundins os
kand gifvares, P a ~ i l i s ,Petreji, Pinchards, Ostergrens fonder.
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Register öfver stiftelser och fonder.
Militar-liospitalsf., Kronprins. Josephinas
Asplniids, Baijards, Bergers och Bergs fon- Pensions-inrättri.. Liebraths, Möllersvärds
der, Borgerskapets egcn disposition a d pios och Noréens fonder, Prins Oscars Hospiusus, Borgerskap. EikehnsinrSttning, Bro- tals-inriittn., Scholtz' fond, Skeppsh. förs:s
bergs fond, f . d. Bryggare-embetets Pen- skol- och underhållskassa, Timells fond,
sionskassa, Castellins fond, Coopvzrdie- )Vadstena Krigsmanshuskassa.
skeppare-societetens Pensionskassa, Drott1 3 ) Pauvres honteux.
ninghiiset, Fagerbergska Pensionsinratt- Brandels, Dahlgrens, Ekströms,Gntermuths,
ningen, Falks, Flobergs, Forssmans och GO- Hagbohms, Horns och &iggeska fonden,
dus fonder, Grossh.-societetens Pensioriskas- I<onung]Carl Jolians donat,ion, Nödbjelpssa, Groths, Gösches, I-Iedströms och f. d. kassans allmänna fond, Pukes, Qveckfeldts,
Jernkram1i.-societetens fonder, Knipers Pen- Sandbergs och Segercronas foncler$ Strandsionsinrattning, f. d. Kryddkiamh.-socie- bergska Lakare-inrättningen, «Väniler till
tetens Pensionskassa, Lewents, Liebraths, pauvres h o n t e n n , Östbergs fond.
Lunns, Nordlanders, Noréens, Okilnd gifva14) Presters enkor och barn.
res, Paterséns och Paiilis fonder, f. d. Si- Berpsten.: fond, ~
~
~ ~
~
den- och 1iladeslrramh.-societetens Iiassa,
Karellska, L
~~ ~ ~~
Sundbergs, Petterssons och Timells fonder,
Enths och Widingsfonder.
f. d. Tobakshandels-societetens Pensio~is15) Sjeke.
kassa, Törneboms, \Vadströms och Tvarodells fonder, Vilctaaliehand~ls-societetenshrfvedsons, Baijards, Bergstens, BonIans,
Pensionsinrättnillg, widlnans och w i l d t s Casparsons, Dahlqvists och De Geers fonfonder, ~ i ~ ~ k ä ~ ~lrassa,
k ~ z e-t - ~der,~ Drottninghiiset,
~ i ~ t ~ tFabriks-fattigkassan,
~ ~ ~
Fagerlunds,. Godus, Gyldenstolpes,
terstens, Ohrnnns och Ostermans fonder.
bolims, Haqs, Hallgrens, Horns och Xirch6) Brandskadade och tornväktare, deras
rings fonder, Iiongl. Hospitalsinr ., Kreijs,
enkor och barn.
Lagermans, Leijoiihufvuds och Liebraths
Totties fond.
fonder, hlaskinistfiiren:~ kassa, Dito Nöd7) Civile embets- och tjenstemän, deras
hjelpsk., >Törners, Nordenstolpes, Nyströms,
Okänd gifvares, Paulis, Rogstadii, Rons',
enkor och barn,
Almqrens, Baijards, Branders, Dahlqvists, Roselii, Schlotthaners och Sjöstedts fonder,
Drottninghiiset, Elstedts, Filóens, Flobergs, Strandbergska Läkareinrattningen, Stråhles
Godns, Hebbes, Hedströms, Hochschilds, fond, Timmerm.-Ordens Hospitalskassa, TorIsbergs, I<oniingens hlilitiirhospitals, Krut- lieils, Wadströrns, Weniibergs och Wildts
meijers, Liebraths, Möllers, Nordlanders, fonder, Vänskaps-förbundets sjuk- och beNoréens, Reinstedts, Senströms, Stråhles, grafningskassa, Zetterstens, Ostbergs och
Thåströms, Timclls, Törneboms,Wadströms, Ostergrens fondcr.
Volckamers ocli Osterinans fonder.
1 6 ) Sjömän, deras enkor och barn.
8) Fabrzksidkare och ,fabriksarbetare, deras
Aschlings fond, Coopvzrdie-skeppare-societetens liassa, Fond till pensioner å t f. d.
enkor och barn.
Casparsons fond, Fabriksfattigkassan, Fa- sjökaptener, Godiis fond, lVllaskinistEvreningerlnnds, Goctns, Ostens, v. der, Paulis, Sve- gens kassa, Dito Nödhjelpskassa, Stockh:ms
ders, Söderbergs och Törneboms fonder.
Sjömanshnslrassa.
17) Skeppsklarerares enkor och barn.
9) Fangar.
Hagborns och Petreji fond.
Nyströms fond.
5 ) Borgare, deras enkor och barn.

Junnbla&ka,

10) Grosshandlare, deras enkor och barn.

18) Läkares enkor och b a n .

Bolimans, Brobergs och Godns fonder, Gross- Läkare Nödhjelpsfonden, Schaumkelska fin.
handels-societetens Pensioiiskassa, Hag19) Med. Kir. studerande.
boms och Petreji fonder.
Det kirnïgiska stipendiet.
11) Eofhetjentes enkor och barn.

Bergs fond, Drottninghiiset, Gntermuths och
Hzimbles fonder, Kongl. Hqfstatens gratialkassa, Liebratlis, Spetz o. Akerströms fond.
1 2 ) .Militärer, deras enkor och barn.

Aschling och Dahls fonder, Drottningens
Hospitalskassa, Drottninghuset, Godns och
Grisbacks fond, Iiongl. Lifgardets t i l l hast
Pensionsk. Koiigl. Svea Lifg:s Fattiqlr.,
Konung. Ilospitals inrattning, Konung.

B) Stiffelser och fonder, afsedde för
viss församlings fattige.
1) Adolf Fredïiks församling.
Bayards fond, Bekliidnadsfondeii för fattiga skolbarn, Berggreris, Bollins, Falks, P i léens, Focks, Fniirmans, Ci~i::n, Holmbergs,
Leijonhuhnds, L i ~ b c r t s ,L i n d b c r ~ s ,Ljnnglöfs, Nordenstolpes, Okänd gifvares, Eeinholcls, R i i c k i n r . ~och
~ Stenbergs fondcr, Sill-

d~
~ ~d
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Register öfvw stiftelser och fonder.
10) Storkyrko-församlingen.
skapet »De nödlidandes vänner)), Timells,
Westfeldtsf Wcstmansy
Wickho'ms Arfvedsons,Boijes,B1iréns,Byliinds,Edbergs,
och \Viers fonder.
Falks, Flobergs, Geijers. Godus, Graans,
2) Katarina församling.
Holmbergs, li'reijs Xiimlings, Lagermans,
Almgrens, Bomans, Broströms, Bangs, Flo- ~ieberdts~~~etz~e~s,Michaëlssons,~orstedts
bergs, Frodells, Fiihrrnans, Gjörckes, Godus, Nyströms, Okänd gifvares, Paiilis, Pfeils,
Gäderins,Hedströrns,I3olmbergs,Lettström~,
Pinchards och Reiickners fonder, f. d. RidNyströms, Okänd gifv:ires, Osangiiis, Ring- darholms förs:s fattigkassa, Rogstadii, Roqvists, Roos, steinmetz, Stenberqslra, Strall- selii, Schemes, Str$hles, Toliténs, ]Vadles, Tengströms, Törnqvists, Zetterstens, ~ t r ö m s ,Wahrendorffs, Tvessmans, Widells,
Östbergs och Östergens fonder.
\17ildts och Zetterstens fonder.
,
Bagges, Be;ggrcns," ~ e r n e i a i ~ sBolins,
11) Tyska församlingen.
Brobergs. hkströms, Forssmans, Fiihrrnans,
Godus, (&thers, Hallgrens, Holmbergs, Brenners. B~ngs,Fischers,Fulirmans,Groths,
Holms, Höpfners, K ~ l l Hiilpliers, f . d. Kolera-, K r ~ ~ t ~Lie~ iGösches,
i ~ ~ ~Hebhes,
,
berdts, Lindgrens, L n n d b l ~ d s Lö,$ens,
,
Meii- ner% Iiirchrings, Kleinsorgs, Ladous, Loniers,31örners,Nordforss,Norclstr~ms,0k~ndhes, %lullers, Rambachs, v. Schevens, v;
girvares, Pihlgrenc, Pukes, Qliidings, Ram- Schinliels, Schlotthaners, Schmidts, Scholtz,
bachs, Renströms, Segercronas, Sforroilgs, Schwartzers, Starbus, v. Stoclcs fond, Tyska
Stjerngranats, Str&llles, Sitherströms, Tu- f0rsamlingeils fattigkassa, v. Uhlens och
Wrangels fonder.
nelii, af U -p-~ l a so. \.'Viers fondcr.
4 ) Hof;försan~lingen.
Eergs, Gntermnths och Hunibles fonder, C) Stiftelser och fonder för fattige, utan
Iiongl. Hofstatens gratialkassa, 'lotins, afseende på hvilken församling de tillhöra.
Spetz och Alterströms fonder.
5) Jakobs och Johannis f ö ~ s a m l i n ~ a r . Ahllöfs, Ahlströins och Bayards fonder,
Barnhjelps, Benedicks, De Geers, Ekholins, Beniedlings-kommissionens enskilda medel,
Fnhrrnans, Godns, Gyldenstolpes, Heder- Bohmans, Boinans och Brandels fond, f. d.
hjelms, Helins, Holmbergs, Horns, ICnrells, Bryggare-embetets Pensionskasse, CasparKilströms, Lejas, Noréens, Normans, Okänd sons, Diedrichson.;, Fagerlunds, Flobergs,
gifvares, P . . . . , Reinstrdts, Sandbergs, Georgiska, Godns, Granns och Grisbacks
Schemes, Schiiltzes, Schmartzers,Snndströms, fonder, Groenslta FattigförsCrjnings-inrätt@derströms, W ~ t t e r d a l s , lyittings och ningen, Gyllenborgs fond, Hedströms fond,
f . d. Jernkrain11.-societetens kassa, JungAkerblads fonder.
blxtls och Knigges fonder, Knipers Pen6 ) Rungsholms församling.
B
~ carlgrens,
~
~ ~ ~~ ~ d~
~~l~ l~ ~,sipns-inriittn.,
~1 ~ ~~ , ~IConungens
~
~ Hospitals-iiirZt,t,
bergs, Lagermans, Lindblads, Alöllers, No- nlng, Icoiiiing Karl Johails donation, Icron8jöstcdts, stag-prinsessan Josefinas Pensionsinrittning, f.
0 l c i n d sifvares,
'1. Kryddkramhandels-societetens Pensionsmans, ?'harmootlls och yorkens fonder.
kassn, Langs, Levins, Lieberdts och Marii
7) Ladug6rdslands församling.
fonder, blnrbecliska Inrittningen, Noréens,
Asplunds och Barchs fond. Bekladnadsf. för
Reinstedts, Roospiggs, Rnths och
fattiga sliolbarii, Bornans, Brandels, Eriks- Scharps fonder, f . d. siden- och J<lädeskramsons. Falks, F n ~ r m a n s ,G ~ d u s Haijs,
,
Hell- handels- societetens kassa, sohnls folld, Soomans, Holmbergs, I-Iiiltgrens, Qvidings, RoFattighusfonden, Svea Orden, sailsenii, Rymans, Sp!rrongs,
Widings och skaperna «De fntiges vailner)), «De nödlivalgörande frnnt. sallsk. fonder.
dandes vänner)), «Enighet och Frihet)), «För
8) Jfaria Magdalena församling.
uppmuntran af iim clch sedlig modersvård»,
Apelgrens, Dahlqvists, Filhrmans Godus, «Jultomtarilej), <(Till arbetsflitens beframGrundbergs, Gösche, Hallgrens, Holnibergs, jan(le)) ((N. N.», «p. B.)), «W. B.», TherilHults, s. k. Kolera-, Iiiihlers, Levins, Möl- 'bergs 'fond, Timm.- Ord. ~ ~ ~ ~ i
lers, Okand gifvares, Petreji, Sahlbergs, f. cl. Tobnkshandcls-societetens PensionsStråhles, Sveders, Törneboms, Törnemans, kassa, Wennbergs fond, vilitnaliehandlarW istrands, \Vidnians, \\iirrvachs, Öhmans,
Pensionsinrattniiig, \vinboms fond,w i n Östergrens och Österrnans fonder.
skänlts-societetens Pensions- och begraf9 ) Skeppshokns församling.
ningskassa, Volckamers fond, Vilgörande
Aschliiigs, Dahls och Falks fonder, Skol- och Fruntimmers-sillskapet, Vanskapsförbnndets Sjuk- och begrafniiigskassa.
underhållskassan.
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